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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

 

 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України 

і є документом, що  регламентує діяльність Індустріального коледжу ДВНЗ 

«Криворізький національний університет» (далі – Коледж), який є вищим 

навчальним закладом  І рівня акредитації і здійснює підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. У своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, 

указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки 

України та Положенням про Державний вищий навчальний заклад. 

1.2.  Хронологічна послідовність створення, реорганізації та перейменувань 

навчального закладу наступна: 

1.2.1. Відповідно до рішення Придніпровського раднаргоспу                             

від 06.07.1965 року  № 1045 у місті Терни Дніпропетровської області був створений 

Тернівський індустріальний технікум Міністерства промисловості. 

1.2.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                                

від 29 травня 1997 року № 526 «Про вдосконалення мережі вищих навчальних та 

професійно-технічних навчальних закладів» і наказу Міністерства освіти України 

від 20 червня 1997 року № 218 "Про реформування мережі вищих навчальних закла-

дів, підпорядкованих Міністерству освіти України" Тернівський індустріальний 

технікум ліквідовано і створено Тернівський технікум Криворізького технічного 

університету як структурний підрозділ університету. 

1.2.3. Відповідно до Закону України "Про вищу освіту ", наказу Міністерства 

освіти і науки України від 21.07.2008 № 674 та у зв’язку з багатопрофільністю 

підготовки фахівців Тернівський технікум Криворізького технічного університету 

перейменовано в Індустріальний технікуму Криворізького технічного університету. 

1.2.4.  Відповідно до Указу Президента України від 24.05. 2011 № 599 «Про 

надання Криворізькому державному університету статусу національного», наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011  № 576, 

Статуту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 

університет», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

06.10.2011 № 1155 «Про утворення відокремлених структурних підрозділів 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 

університет»» змінено назву навчального закладу на Індустріальний технікум 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». 

1.2.5. Відповідно наказу ДВНЗ «Криворізький національний університет» від 

17.02.2015 № 70  «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів 

університету» Індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет» перейменовано в Індустріальний коледж 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». 
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1.3. Коледж заснований на державній формі власності, без права юридичної 

особи, з правом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст. 

1.4. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 839 від 20.06.2007 р. 

«Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста» (Перелік - 2007), наказу Міністерства освіти і науки 

України № 604 від 13.07.2007 р. «Про порядок введення в дію переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 

закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста», Коледж 

здійснює підготовку фахівців за такими ліцензованими напрямками: 

 

№ 

з\п 
Напрям Спеціальність 

Ліцензований 

обсяг прийому 

(осіб) 

денна  Заочна 

1. 0305 Економіка та 

підприємництво 

5.03050401 Економіка підприємства 30 - 

2 5.03050901 Бухгалтерський облік 20 20 

3. 
0503 Розробка 

корисних копалин 

5.05030301    Збагачення корисних 

копалин 
60 30 

4. 

0505   

Машинобудування 

та матеріалообробка 

5.05050204   Експлуатація та ремонт 

підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і 

обладнання 

60 30 

5. 

0506   Енергетика та 

енергетичне 

машинобудування 

5.05060103    Монтаж і 

обслуговування теплотехнічного 

устаткування і систем 

теплопостачання 

50 30 

6. 

0507   

Електротехніка та 

електромеханіка 

5.05070104   Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд 

50 30 

7. 
0601   Будівництво 

та архітектура 

5.06010108   Будівництво, 

обслуговування і ремонт 

залізничних колій 

30 30 

8. 0701   Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура 

5.07010501    Технічне 

обслуговування, ремонт та 

експлуатація тягового  рухомого 

складу 

60 30 

9. 
5.07010602   Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів 
30 30 

 

1.5. Коледж звітує за свою діяльність перед ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», центральними органами виконавчої влади та Міністерством освіти і 

науки України у встановлені терміни. 
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Індустріальний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

знаходиться за адресою: 

вул. Ю. Смірнова, буд. 47, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50079. 

http://tt.kr.ua, e-mail: tt_ktu@meta.ua,  

телефон (0564) 35-13-38, телефон/факс (0564) 35-13-51. 

 

2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ КОЛЕДЖУ 

 

2.1. Головним завданням Коледжу є: 

- проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову та 

методичну роботи; 

- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і 

суспільство; 

- формування соціально зрілої, творчої особистості, патріота з громадянською 

позицією, особистості, відповідальної за свою долю, долю суспільства, держави і 

людства; 

- забезпечення етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги в 

стосунках між співробітниками, викладачами та студентами; забезпечення 

студентів знаннями в певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності; 

- забезпечення виконання умов державного замовлення та інших договорів щодо 

підготовки фахівців зі здобуття вищої освіти; 

- інформування абітурієнтів та студентів про ситуацію, що має місце на ринку 

зайнятості; 

- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та їх атестація; проведення 

профорієнтаційної роботи й просвітницької діяльності; надання на договірних 

умовах підприємствам, установам, організаціям та окремим громадянам платних 

послуг згідно з Законом України «Про освіту». 

2.2. Коледж, для здійснення поставлених перед ним завдань, має право: 

- готувати фахівців за освітньо-професійним рівнем молодший спеціаліст за 

державним замовленням, замовленням підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності; 

- надавати освітню послугу – підготовка до вступу в вищі навчальні заклади;  

- разом з університетом визначати зміст освіти з урахуванням державних 

стандартів та освітньо-професійних програм для закладів освіти І рівня акреди-

тації; 

- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно 

до ліцензованої освітньої діяльності; 

- за погодженням з університетом створювати нові структурні підрозділи і 

реформувати існуючі; 

- здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення 

основних напрямків роботи; 

- за погодженням з університетом здійснювати реконструкцію та капітальний 

ремонт основних фондів, розвивати мережу спортивних та оздоровчих закладів; 

- розпоряджатись майном на правах оперативного використання; 

- мати самостійний кошторис, баланс, печатку зі своїм найменуванням та штампи; 
4 
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- відкривати рахунки у Державному казначействі України; 

- представляти інтереси структурного підрозділу в установах, організаціях, 

підприємствах в межах наданих повноважень; 

- розпоряджатись коштами у межах бюджетних асигнувань та власних надходжень 

коледжу; 

-  право підпису посадовими особами коледжу (директором, заступником 

директора, головним бухгалтером, заступником головного бухгалтера) - право 

підпису розрахункових документів, які стосуються господарсько-фінансової 

діяльності підрозділу; 

- вступати на добровільних засадах до асоціацій, спілок та інших об'єднань за 

галузевими, територіальними та іншими принципами; 

- проводити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації; 

- за погодженням з університетом та іншими відповідальними державними 

установами , враховуючи потреби підприємств в підготовці кадрів, може готувати 

додатково до існуючого переліку фахівців за освітньо-професійними програмами 

закладів освіти І рівня акредитації та нижчого рівня за програмами підготовки 

робітничих професій; 

- виконувати майново-господарську діяльність на підставі господарських ви-

конавчих договорів, порядок укладання яких передбачено Господарським та 

Цивільним кодексами України, іншими законодавчими актами; 

- надавати платні послуги, проводити комерційну діяльність згідно з чинним 

законодавством, відповідно до Статуту ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» та даного Положення; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, транспортні засоби, 

технічне обладнання тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій, фізичних осіб, благодійних фондів; 

- здавати в оренду приміщення та майно згідно з чинним законодавством України. 

2.3. Коледж зобов'язаний: 

- здійснювати підготовку фахівців згідно з державним замовленням та договорами 

з юридичними та фізичними особами; 

- підтримувати та покращувати навчально-матеріальну та соціальну базу; 

- здійснювати своєчасну оплату податків та інших відрахувань; 

- здійснювати бухгалтерський оперативний облік та вести статистичну звітність;  

- працевлаштовувати випускників відповідно до чинного законодавства; 

- виконувати екологічні вимоги відповідно до чинного законодавства. 

2.4. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за 

дотримання порядку ведення, достовірності обліку та статистичної звітності. 

2.5. Коледж зобов'язаний узгоджувати з ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» усі питання  визначення стратегії своєї діяльності. 

 

3. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ 

 

3.1.  Структура Коледжу визначається директором відповідно Типових 

штатних нормативів в вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації та даного 

Положення. 

3.2.  Основними структурними підрозділами Коледжу є: 
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-  денні відділення, які об'єднують навчальні групи з однієї або кількох 

спеціальностей; 

-  заочне відділення; 

-  підготовче відділення; 

-  предметно-циклові комісії (затверджуються на один навчальний рік); 

-  кабінети і лабораторії згідно з навчальними планами; 

-  навчально-виробничі майстерні; 

-  бібліотека; 

-  лабораторія «Важкі машини»; 

-  гуртожиток; 

-  бухгалтерія; 

-  відділ кадрів; 

-  учбова частина; 

-  господарська частина; 

-  спортивні зали та стадіон. 

У Коледжі можуть створюватися також інші підрозділи, які беруть участь у 

процесі підготовки та навчання студентів або в організації чи забезпеченні його 

освітньої діяльності, в тому числі і платної, не забороненої чинним законодавством. 

3.3.  Структурні підрозділи Коледжу функціонують відповідно до окремих 

положень, які розроблені в межах їх повноважень та затверджені керівником 

Коледжу. 

3.4.  З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 

відносин, узгодження інтересів працівників Коледжу, студентів і адміністрації 

обов'язковим є укладання Колективного договору між адміністрацією та трудовим 

колективом Коледжу, інтереси якого представляє профспілковий комітет Первинної 

профспілкової організації Профспілки металургів і гірників України в 

Індустріальному коледжі ДВНЗ КНУ. 

 

 

4. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ, ПОВНОВАЖЕНЯ ДИРЕКТОРА 

КОЛЕДЖУ. 

 

4.1 Керівником коледжу є директор. 

4.2.  Директор коледжу призначається на посаду ректором ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» на умовах контракту із рекомендованих загальними 

зборами трудового колективу кандидатур. 

4.2. З метою ефективного управління навчальною, науковою, виховною та 

господарською роботою ДВНЗ «Криворізький національний університет» делегує 

директора Коледжу до Вченої Ради. 

4.4.  Директор підзвітний ректору ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» в межах, що встановлені чинним законодавством, Статутом ДВНЗ 

«Криворізький національний університет», Положенням про Коледж та контрактом. 

4.5.  В період відпустки директора Коледжу, або його відсутності з інших 

причин, обов’язки директора виконує його заступник, який призначається наказом 

директора. 

4.6. Обов’язки директора Коледжу: 
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-  виконувати умови колективного договору; 

- організовувати проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 

стандартів якості освіти, підготовку спеціалістів відповідного рівня кваліфікації; 

- виконувати державне замовлення та договірні зобов’язання з підготовки 

спеціалістів для потреб народного господарства, у тому числі на комерційних 

засадах; 

- забезпечувати високоефективне і стійке фінансово-економічне та господарське 

становище, науково-виробничу та комерційну діяльність; 

- контролювати проведення підготовки та перепідготовки науково-педагогічних 

працівників і спеціалістів структурного підрозділу, їх економічного, правового і 

професійного навчання безпосередньо у підрозділах або за договорами в КНУ та 

інших закладах; 

-  відповідати за захист інформації, що складає державну, службову та комерційну 

таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю"; 

-  забезпечувати дотримання чинного законодавства стосовно удосконалення 

управління, зміцнення трудової дисципліни; 

- організовувати ефективне використання державного майна та його збереження 

відповідно до показників, затверджених Кабінетом Міністрів України; 

- організовувати та персонально відповідає за розрахунки з установами, 

організаціями, своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, включаючи 

внески до Пенсійного фонду та інше; 

-  організовувати виконання програм соціального розвитку колективу, виконання 

державних освітянських та екологічних програм; 

- забезпечувати своєчасне подання в ДВНЗ «Криворізький національний 

університет», Міністерство освіти і науки України, Управління державної 

казначейської служби, Державну податкову службу, до Державного комітету 

статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України 

встановленої статистичної та бухгалтерської звітності та іншої необхідної 

інформації про роботу і стан навчально-виховного процесу; 

-   щорічно звітувати перед загальними зборами трудового колективу коледжу як 

органу громадського самоврядування з питань, що відносяться до їхньої 

компетенції; 

-  забезпечувати охорону праці, дотримання законності та порядку в межах 

Коледжу. 

4.7. Директор Коледжу має право: 

- самостійно, в межах чинного законодавства, вирішувати усі питання управління 

діяльністю Коледжу за винятком тих, які винесені до компетенції загальних 

зборів колективу; 

- представляти інтереси Коледжу в державних, кооперативних та суспільних 

установах з питань, пов’язаних з оперативною діяльністю з управління Коледжем; 

- укладати договори в таких сферах діяльності Коледжу як: комунальні та 

банківські послуги, проведення виробничих практик, працевлаштування 

випускників, платне навчання на спеціальностях, з яких ведеться підготовка 

спеціалістів у Коледжі в межах ліцензованого обсягу, платні послуги, поточні 

ремонти та інші договори в межах «Положення про Коледж»; 

- представляти інтереси Коледжу в суді, та нотаріальних конторах з усіма правами, 
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що надані чинним законодавством позивачу, відповідачу та третій особі; 

- у межах своїх повноважень видавати накази і розпорядження для виконання всіма 

підрозділами та працівниками Коледжу; 

- приймати на роботу і звільняти працівників Коледжу згідно чинного 

законодавства; 

- застосовувати заходи морального та матеріального заохочення, притягати до 

дисциплінарної відповідальності працівників та студентів згідно чинного 

законодавства; 

- визначати функціональні обов'язки працівників коледжу; 

- зараховувати, відраховувати із закладу та поновлювати на навчання студентів; 

- затверджувати між викладачами педагогічне навантаження; 

- затверджувати склад педагогічної, адміністративної, методичної рад; 

- переводити працівників Коледжу, у разі виробничої необхідності, тимчасово на 

іншу роботу. 

 

5. ОРГАН ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

5.1 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є 

загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа 

студентів. 

Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік, 

на яких вирішуються наступні питання: 

-  виконання та затвердження колективного договору; 

-  затвердження плану соціального розвитку Коледжу; 

-  формування комісії з трудових спорів згідно з чинним законодавством України; 

-  розглядання та затвердження Положення про Коледж, як відокремлений 

структурний підрозділ ДВНЗ «Криворізький національний університет»; 

-  затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу; 

-  вибір претендентів на посаду директора Коледжу. 

5.2. Для вирішення основних питань діяльності Коледжу створюються робочі та 

дорадчі органи (адміністративна, педагогічна та методична ради, приймальна 

комісія). 

5.3. Керівництво педагогічною радою покладається на директора Коледжу. 

Педагогічна рада проводить засідання не менше одного разу на два місяці. 

 

 

 

 

6. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

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

громадського самоврядування Коледжу. Студентське самоврядування - це право і 

можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та 

інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Коледжем. 
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Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу. Усі студенти, 

які навчаються у Коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними 

в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх 

участь в управлінні Коледжем. Студентське самоврядування здійснюється 

студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які 

обираються шляхом прямого таємного голосування студентів. 

Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку 

особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, 

керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать 

до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий 

характер. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, Положенням вищого навчального закладу та Положенням про 

студентське самоврядування вищого навчального закладу. 

6.2. 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. 

6.3. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 

перебувати на посаді не більш як два строки. 

6.4. Органи студентського самоврядування: 

- беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом України 

«Про вищу освіту», ст. 40; 

- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

оздоровлення, побуту та харчування; 

- проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші 

заходи; 

- беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; 

- 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; 

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

питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

- захищають права та інтереси студентів, які навчаються у вищому навчальному 

закладі; 

- сприяють навчальній, дослідницькій та творчій діяльності студентів; 

- сприяють діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за 

інтересами; 

- організовують співпрацю із студентами інших навчальних закладів і молодіжними 

організаціями; 

- сприяють проведенню серед студентів соціологічних досліджень; 

- беруть участь у вирішенні питань стажування студентів за кордоном; 
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- виконують інші функції, передбачені Законом України «Про освіту» та 

положенням про студентське самоврядування Коледжу. 

6.5. За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу 

приймаються рішення про: 

- відрахування студентів з Коледжу та їх поновлення на навчання; 

- переведення студентів, які навчаються у Коледжі за державним замовленням, на 

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

- переведення студентів, які навчаються у Коледжі за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

- призначення заступника директора з виховної роботи; 

- поселення студентів, які навчаються у Коледжі, у гуртожиток і виселення їх із 

гуртожитку; 

- затвердження правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що стосується 

студентів, які навчаються; 

- діяльність гуртожитків для проживання студентів, які навчаються у Коледжі. 

6.6. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

відділення, мешканців гуртожитку Коледжу. 

6.7. Виконавчим органом студентського самоврядування коледжу є студентська 

рада, яка обирається на загальних зборах студентів терміном на один рік. 

6.8. Старостати відділень та рада гуртожитку Коледжу обираються на зборах 

студентів цих підрозділів. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1.  Основні види навчальних занять в коледжі визначаються навчальними 

планами та програмами. 

Форми, термін і зміст факультативних занять визначається Коледжем. 

7.2.  Навчально-виховний процес в коледжі вільний від втручання політичних 

партій, громадських організацій. Залучення неповнолітніх до участі в політичних 

акціях під час навчально-виховного процесу не допускається. 

7.3.  Початок навчального року, його завершення, тижневе навантаження 

студентів обов'язковими заняттями, терміни екзаменаційних сесій, а також форми 

завершення навчання і види практичного навчання визначаються навчальними 

планами та графіком навчального процесу Коледжу. 

7.4. Навчальні заняття проводяться за розкладом. Змінювати розклад має право 

лише директор Коледжу та його заступник з навчальної роботи. Персональна 

відповідальність за дотриманням розкладу покладається на заступника директора з 

навчальної роботи. 

7.5. Практика студентів коледжу проводиться у власних навчально-виробничих 

майстернях та на підприємствах, незалежно від відомчої підпорядкованості. 

7.6.  В позаудиторний час студенти залучаються до роботи щодо підтримання 

санітарного стану навчальних приміщень та території Коледжу. 

7.7.  Постійне керівництво навчально-виховною роботою в групах 

здійснюється класними керівниками. 

7.8. Чисельність навчальної групи за денною формою навчання - 20-25 чоловік, 

при навчанні без відриву від виробництва - 15-30 чоловік. 
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Під час проведення лабораторних, практичних робіт, занять з окремих 

предметів, перелік яких визначається навчальною програмою, а також під час 

курсового , дипломного проектування та виробничого навчання, група ділитися на 

підгрупи. 

7.9.  Знання, уміння та навички студентів визначаються відповідно до 

критеріїв, встановлених Міністерством освіти і науки України. 

Оцінку отримують на екзамені або за підсумками поточного контролю 

навчальної роботи студента після вивчення предмету. У разі отримання оцінки , яка 

не задовольняє, студент має право подати апеляцію. 

7.10.  Студенти, які мають більше двох незадовільних оцінок за результатами 

екзаменів і поточного контролю навчальної роботи за семестр, відраховуються з 

коледжу (невідпрацьована практика без поважних причин прирівнюється до оцінки 

"незадовільно"). 

7.11.  Студентам, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм, успішно 

захистили дипломний проект, склали державні іспити , рішенням державної 

кваліфікаційної комісії присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої спеці-

альності і видається диплом встановленого зразка. 

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОХО ПРОЦЕСУ 

 

8.1. Суб’єктами навчального процесу у Коледжі є педагогічні, науково-

педагогічні працівники, інші працівники та студенти. 

 Педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у Коледжі 

проводять навчальну, методичну, виховну, організаційну діяльність.  

 Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у 

Коледжі проводять навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу. 

До інших працівників відносяться особи, які входять до штатного розпису 

Коледжу та виконують обов’язки згідно посадових інструкцій. 

 Студент – особа, яка в установленому порядку зарахована до Коледжу і 

навчається за денною або заочною формою навчання з метою здобуття вищої освіти 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем  молодший спеціаліст. 

8.2. Права науково-педагогічних і педагогічних працівників. 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники технікуму мають право: 

-   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 вищим навчальним закладом, у тому числі обирати та 

бути обраним до вищого органу громадського самоврядування; 

-  обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального 

процесу; 

- на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 

професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 

законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умовами 

індивідуального трудового договору та колективного договору; 
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-  безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами 

навчальних, спортивних, культурно-освітніх підрозділів закладу; 

-  на захист права інтелектуальної власності; 

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

-  брати участь в об’єднаннях громадян; 

-  на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку 

та інші права, передбачені ст. 57 Закону України «Про вищу освіту» і 

Положенням про Коледж.  

8.3. Обов’язки науково-педагогічних і педагогічних працівників. 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники Коледжу зобов’язані: 

-  забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному 

рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, 

провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників); 

-  підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію 

(для науково-педагогічних працівників); 

-  дотримуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів, які 

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

українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів 

України; 

-  розвивати в студентах, які навчаються в Коледжі, самостійність, ініціативу, творчі 

здібності; 

-   дотримуватися Положення про Коледж, законів, інших нормативних актів. 

8.4. Права інших працівників Коледжу. 

Інші працівники Коледжу мають право на: 

-   захист професійної честі, гідності; 

-   належні умови праці, побуту, відпочинку; 

-   участь в управлінні Коледжу через загальні збори, конференції, профспілку, інші 

органи уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити 

пропозиції щодо поліпшення роботи Коледжу, а також з питань соціально-

культурного і побутового обслуговування; 

-   отримання компенсацій і пільг за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці 

та додаткову оплату за роботу в нічний час; 

-  працю за сумісництвом у вільний від основної роботи час в Коледжі або в іншому 

підприємстві, в установі, організації або приватної особи за наймом. 

8.5. Обов’язки інших працівників Коледжу. 

Інші працівники Коледжу зобов'язані: 

-  працювати чесно і сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Положення 

про Коледж і Правила внутрішнього трудового розпорядку; 

-  знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, техніки безпеки, 

цивільної оборони, виробничої санітарії, пожежної безпеки, передбачені 

відповідними правилами та інструкціями;  

-  брати участь в загальних заходах Коледжу; 

-  проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди; 

-  своєчасно попереджати про неможливість приступити до роботи інспектора з 

кадрів та безпосереднього керівника. 

Коло обов'язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю 
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спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається також посадовими 

інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку 

кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, та умовами контракту,  

де ці обов'язки конкретизуються. 

8.6. Права студентів Коледжу. 

Студенти Коледжу мають право: 

- користуватися приміщеннями учбового і культурно-побутового призначення, 

обладнанням і майном; 

- обирати і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування 

Коледжу (загальні збори чи конференція), та складу педагогічної ради Коледжу; 

-  отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством; 

-  створювати фонди для студентських потреб; 

-  брати участь в роботі громадських організацій; 

-  на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу 

у порядку, встановленому Положенням; 

-  під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, 

встановленими чинним законодавством (додаткова відпустка, тощо). 

8.7. Обов’язки студентів Коледжу. 

Студенти Коледжу зобов'язані: 

- систематично і поглиблено оволодівати теоретичними і практичними знаннями, 

практичними навичками і вміннями за обраною спеціальністю; 

- підвищувати свій ідейний, науковий і культурний рівень, виховувати в собі кращі 

людські цінності, гідність людини, обов'язки громадянина України; 

- виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального 

процесу; 

- брати участь в громадському і культурному житті відділку та Коледжу, займати 

активну життєву позицію; 

- виконувати правила внутрішнього розпорядку Коледжу та студентського 

гуртожитку; 

- у разі неявки на заняття з поважної причини студент зобов'язаний не пізніше 

наступного дня повідомити про це класного керівника академічної групи, або зав. 

відділком а в перший день прибуття в Коледж на заняття, подати зав. відділком 

медичну довідку відповідної лікувальної установи чи інший документ, що 

підтверджує  його відсутність; 

- дбайливо ставитись до майна Коледжу, берегти обладнання, інвентар, навчальні 

посібники, книги, економно і раціонально витрачати сировину, матеріали, 

електроенергію та інші матеріальні ресурси, дбайливо ставитись до 

навколишнього середовища. Студентам забороняється без дозволу матеріально 

відповідального виносити  меблі, обладнання та інше  із лабораторій, кабінетів та 

навчальних приміщень; 

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, 

передбаченими відповідними правилами роботи в лабораторіях і виробничих 

майстернях; 

- бути дисциплінованими, тактовними, чуйними, охайними як в Коледжі, так і за 

його межами; 

- підтримувати чистоту і порядок в навчальних аудиторіях виробничих 
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приміщеннях, місцях загального  користування та на території Коледжу; брати 

участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням; 

- з повагою ставитися до викладачів, співробітників та інших студентів Коледжу. 

8.8. Відрахування студента. 

З Коледжу студент може бути відрахованим: 

- у зв’язку з завершенням навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем  молодший 

спеціаліст; 

- за власним бажанням; 

- у зв’язку з переведенням до іншого закладу освіти; 

- за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК; 

- за невиконання навчального плану; 

- за порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу; 

- за порушення умов контракту, укладеного між Коледжем і студентом; 

- за інші випадки, передбачені законодавством. 

Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі 

службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади. 

Поновлення на навчання здійснюється директором Коледжу незалежно від 

тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, форми навчання із 

врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального 

процесу. 

 

Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

студентів, регулюється нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України. 

Поновлення на навчання на перший курс забороняється. 

Поновлення на навчання осіб, які були відраховані або яким була надана 

академічна відпустка, а також переведення осіб, які навчались на інших 

спеціальностях або у інших навчальних закладах, здійснюється під час канікул, 

згідно пп. 4, 5 ст. 46 Закону України «Про вищу освіту». 

 

9. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ 

І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

9.1.  Коледж з відома університету може здійснювати міжнародне 

співробітництво та може встановлювати зовнішньоекономічні зв'язки з закладами 

освіти, фірмами, громадськими організаціями світу шляхом: 

-  навчання іноземних студентів та підвищення кваліфікації фахівців; 

-  організації спільної підготовки і стажування студентів; 

- участі у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і 

міжуніверситетського обміну студентами,  педагогічними, науково-педагогічними 

та науковими працівниками; 

- проведення спільних наукових досліджень; 

- організації міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів; 

- участі у міжнародних освітніх та наукових програмах; 

- спільної видавничої діяльності; 
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- надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти, 

іноземним громадянам в Україні; 

- створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими 

навчальними закладами, науковими установами, організаціями; 

- відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно 

до міжнародних договорів України, а також договорів між такими вищими 

навчальними закладами та іноземними партнерами; 

- залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників іноземних 

вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та 

науковій роботі у вищих навчальних закладах України; 

- направлення студентів, які навчаються Коледжі, на навчання у закордонних 

вищих навчальних закладах; 

- сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та 

студентів, які навчаються. 

9.2. Порядок навчання іноземних студентів встановлюється положенням, яке 

затверджує Кабінет Міністрів України та Міністерство освіти і науки України, та 

контрактом, що укладається між зацікавленими сторонами. 

 

10. ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ, МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ 

 

10.1.  Матеріально-технічну базу і фінанси Коледжу складають основні фо-

нди, обігові кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відобра-

жається на самостійному балансі. 

Коледж має у користуванні об'єкти власності, будівельні споруди, машини, 

обладнання, транспортні засоби, засоби зв'язку, грошові кошти та інші фінансові 

цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі згідно з чинним 

законодавством. 

10.2.  Коледж здійснює права користування і розпорядження відведеними 

йому земельними ділянками та переданим на баланс майном згідно з чинним 

законодавством України і цим Положенням. Функції управління майном, яке 

закріплене за Коледжем, контролю за ефективністю його використання і збереження 

здійснює ДВНЗ «Криворізький національний університет», структурним 

підрозділом якого є Коледж. 

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

погодженням з Міністерством освіти і науки України у порядку, встановленому 

чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна 

кошти спрямовуються виключно на інвестиції Коледжу. 

10.4.  Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

Коледжу за рішенням суду. 

10.5.  Фінансування Коледжу проводиться на нормативній основі за рахунок 

коштів відповідних бюджетів, а також додаткових джерел фінансування, зокрема: 

-  кошти, отримані за навчання відповідно до укладених договорів; 

- плата за проживання в гуртожитку; 
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-  плата за надання додаткових освітніх та інших послуг; 

-  доходи, одержані від реалізації майна (крім нерухомого майна), від  здачі в 

оренду приміщень, споруд, обладнання; 

-  дотацій місцевих органів виконавчої влади та органів міського самоврядування; 

-  добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, 

установ, організацій, окремих громадян та інші кошти згідно з чинним 

законодавством. У разі одержання коштів з додаткових джерел, бюджетні 

асигнування не зменшуються. 

10.6 Кошти, отримані від добровільних грошових внесків і пожертвувань 

підприємств і установ, організацій і окремих громадян, іноземних юридичних і 

фізичних осіб, прибутку від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, 

за оренду приміщень та іншої діяльності, Коледж використовує на: 

-   розвиток матеріально-технічної бази Коледжу, спортивної і культурно-масової 

роботи; 

-  господарські потреби; 

-  матеріальне заохочення співробітників та студентів; 

-  соціальне забезпечення співробітників і студентів; 

-  соціальний розвиток, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я 

співробітників. 

10.7. Бюджетні кошти та інші надходження на утримання Коледжу, 

передбачені цим Положенням, повинні використовуватись згідно кошторису на 

виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату 

заробітної плати, стипендії, створення необхідної матеріально-технічної бази, со-

ціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до 

законодавства України. 

10.8.  Оподаткування у Коледжі здійснюється згідно чинного законодавства. 

10.9.  Оплата праці: 

- директору - оклад та доплати відповідно до контракту з ректором ДВНЗ 

«Криворізький національний університет» та нормативними документами МОН 

України, іншим працівникам - відповідно до інструкції "Про порядок обчислення 

заробітної плати працівникам освіти» за № 102, наказу Міністерства освіти і науки 

за № 557 « Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 

розрядів працівників навчальних закладів» та штатного розпису. 

10.10.  Коледж самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї 

роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимоги органів, яким 

законодавством України надано право контролю, а також на вимоги ДВНЗ 

«Криворізький національний університет». Аудит фінансової діяльності Коледжу 

здійснюється згідно з чинним законодавством України. 

10.11.  Відносини Коледжу з іншими установами і організаціями, 

підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

10.12.  Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового 

колективу та їх сімей вирішується відповідно до чинного законодавства та власних 

можливостей Коледжу. 
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11. ПОРЯДОК ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ 

 

11.1.  Це Положення запроваджується в дію з моменту його затвердження 

ректором ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

11.2.  Зміни та доповнення до Положення обговорюються на загальних зборах 

трудового колективу Коледжу та затверджуються в тому самому порядку, що й саме 

Положення. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Індустріального коледжу  

ДВНЗ «Криворізький національний університет»    З.М. Казанова 
  


