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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України, є 

документом, що регламентує діяльність Гірничого коледжу Державного 

вищою навчального закладу «Криворізький національний університет». 

Гірничий коледж Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет» (далі - Коледж) є державним 

вищим навчальним закладом. 

Коледж не має статусу юридичної особи та входить в організаційну 

структуру, як відокремлений структурний підрозділ, Державного вищого 

навчального закладу «Криворізький національний університет» (далі - 

Університет)  

Повна офіційна назва коледжу: 

- українською мовою: 

Гірничий коледж Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет»; 

- російською мовою: 

Горный колледж Государственного высшего учебного заведения 

«Криворожский национальный университет»; 

- англійською мовою: 

Mining college of the state Institution of Higher Education «Kryvyi Rig 

National University». 

Скорочена назва коледжу: 

 українською мовою: ГК ДВНЗ КНУ; 

 російською мовою: ГК ГВУЗ КНУ;  

англійською мовою: МСSІНЕ КNU. 

Місцезнаходження Коледжу: 50029, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської 

області, вулиця Невська, будинок 3. Тел./факс: 53-12-90 Е-maі1: 

kgt@pretcher.dp.ua 

1.2. Основним напрямом діяльності Коледжу є підготовка фахівців 

згідно затвердженого переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
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підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, з ліцензованих напрямків: 

         0503- Розробка корисних копалин 

         5.05030101- Відкрита розробка корисних копалин - 60 чол. 

5.05030102- Підземна розробка корисних копалин - 60 чол. 

         5.05030103- Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних пристроїв - 60 чол. 

5.5030104 - Шахтне і підземне будівництво - 60 чол.  

5.5030105 -Маркшейдерська справа.-.60 чол. 

0508 – Електроніка 

5.05080201 - Конструювання, виробництво та технічне обслуговування 

виробів електронної техніки - 60 чол. 

0601 - Будівництво та Архітектура  

5.06010101 - Будівництво та експлуатація будівель та споруд - 60 чол. 

0305 - Економіка та підприємство 

5.03050401 - Економіка підприємства - 50 чол. 

1.3. Коледж здійснює свою діяльність відповідно чинного 

законодавства України, нормативних актів Міністерства освіти і науки 

України, Статуту Державного вищого навчального закладу «Криворізький 

національний університет» та цього Положення. 

1.4. З метою ефективного управління навчальною, науковою, 

виховною та господарською роботою Державний вищий навчальний заклад 

«Криворізький національний університет» делегує Коледжу права освітньої 

та фінансово-господарської діяльності, а саме: 

- Коледж, як вищий навчальний заклад освіти готує фахівців на основі 

повної загальної середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації молодшого 

спеціаліста; 

- на основі базової загальної середньої освіти - з присвоєнням 

кваліфікації молодшого спеціаліста та одночасним отриманням повної 

загальної середньої освіти; 
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- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, 

обладнання, транспортні засоби, тощо) від органів виконавчої влади, 

підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів та 

списувати у встановленому порядку матеріальні цінності, що морально і 

фізично застаріли і не можуть бути використані в подальшому; 

- здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному 

забезпеченню основних напрямків роботи; 

- встановлювати, за рахунок і в межах фонду заробітної плати та 

позабюджетних коштів, надбавки за високі творчі і виробничі показники в 

роботі, особистий вклад в підвищення якості проведених заходів і оплати за 

суміщення професій, а також за виконання поряд з основною роботою 

обов'язків відсутнього працівника. 

Для здійснення цих функцій Коледж має право відкрити реєстраційні 

рахунки (по загальних та спеціальних фондах) по місцю знаходження у 

відповідному управлінні Державного казначейства, мати свою печатку з 

найменуванням: 

«Гірничий Коледж Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки 

України». 

1.5. Державний вищий навчальний заклад «Криворізький 

національний університет», як юридична особа залишає за собою право 

контролю діяльності, затверджує звіти Коледжу за кожний квартал і в цілому 

за рік. 

1.6. Коледж розробляє власні правила прийому на підставі 

розроблених умов прийому Міністерства освіти і науки України і затверджує 

в Університеті. 

1.7. Управління діяльністю Коледжу здійснює директор, який 

призначається за наказом  ректора Університету, та обирається вченою 

радою Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 

університет», строком на 5 років. 
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Директор Коледжу виконує свої обов'язки на основі контракту, цього 

Положення та чинногозаконодавства України. 

2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОЛЕДЖУ 

2.1. Головними завданнями Коледжу є: 

- проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, 

наукову, культурну та методичну роботи; 

- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, 

природу і суспільство; 

- формування соціально - зрілої, творчої особистості, її громадянської 

позиції, почуття патріотизму, відповідальності за свою долю, долю 

суспільства, держави і людства; 

- забезпечення етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної 

поваги в стосунках між співробітниками та студентами; 

- забезпечення набутих студентами знань у певній галузі,  підготовки 

їх до професійної діяльності; 

- забезпечення виконання умов державного контракту та інших 

договорів на підготовку фахівців з вищою освітою; 

- інформування абітурієнтів та студентів про ситуацію, що має місце 

на ринку зайнятості; 

- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та їх атестація; 

- проведення профорієнтаційної роботи і просвітницької діяльності; 

2.2. Коледж для здійснення поставлених перед ним завдань має 

право: 

- готувати фахівців за державним замовленням, замовленням 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; 

- разом з Університетом визначати зміст освіти з урахуванням 

державних стандартів та освітньо-професійних програм для вищих 

навчальних закладів; 

- визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу 

відповідно до ліцензованої освітньої діяльності; 
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- за погодженням з Університетом створювати нові структурні 

підрозділи і реформувати існуючі; 

- здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному 

забезпеченню основних напрямків роботи; 

- за погодженням з Університетом здійснювати реконструкцію та 

капітальний ремонт основних фондів, розвивати мережу спортивних фондів, 

розвивати оздоровчі заклади; 

         - надавати платні послуги, проводити годсподарську та комерційну 

діяльність згідно з чинним законодавством, Статутом Університету та 

Положенням Коледжу; 

- вступати на добровільних засадах до асоціацій, спілок та інших 

об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами; 

- провадити професійну підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації молоді і незайнятого населення; 

- організовувати харчування студентів та співробітників їдальні, а 

також в буфеті коледжу; 

- займатися торгово-купівельною діяльністю продуктовими та 

промисловими товарами; 

- реалізувати продукцію від діяльності навчально - виробничих 

майстерень; 

- надавати послуги з ремонту та виготовленню металовиробів (двері, 

грати та ін.); 

- надавати послуги підприємствам, установам, організаціям, 

громадянам з ремонту агрегатів, механізмів, машин, а також виготовленню 

нових на базі навчально - виробничих майстерень; 

- виконувати усі види слюсарних, зварювальних, ковальських робіт 

відповідно потужності навчально - виробничих майстерень; 

- надавати послуги підприємствам, організаціям, навчальним закладам, 

громадянам з виробництва, ремонту виробів з дерева: столи, парти, стільці, 

двері, віконні та балконні рами; виготовлення та ремонту меблів ; 
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- надавати платні послуги підприємствам, установам, організаціям, 

окремим особам з будування та ремонту будинків, споруд, службових і 

житлових приміщень силами навчально - виробничих студентських 

будівельних бригад; 

- організовувати на добровільних засадах спортивні асоціації; на їх базі 

створювати платні спортивні секції, кошти від яких використовувати на 

розвиток фізкультури та спорту в Коледжі; 

- надавати на договірних умовах підприємствам, установам, 

організаціям та окремим громадянам платних послуг, які можуть надаватися 

навчальним закладом згідно до діючого законодавства України. 

2.3. Коледж зобов'язаний: 

- узгоджувати з Університетом усі питання визначення стратегії своєї 

діяльності; 

- забезпечувати підготовку фахівців згідно державного замовлення та 

договорів з юридичними, фізичними та приватними особами; 

- підтримувати та покращувати навчально-матеріальну та соціальну 

базу; 

- забезпечувати своєчасну оплату податків та інших відрахувань; 

- здійснювати бухгалтерський оперативний облік та вести статистичну 

звітність. 

Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність 

за додержання порядку ведення, достовірність обліку та статистичної 

звітності. 

3.СТРУКТУРАКОЛЕДЖУ 

        3.1 Структура Коледжу визначається директором відповідно до цього 

Положення і затверджується ректором Університету; 

        3.2   Основними структурними підрозділами Коледжу є: 

          - денні відділення, які об'єднують навчальні групи з однієї або кількох 

спеціальностей, куди входять денна, заочна та екстернатна форми навчання; 

          -  предметно-циклові комісії: (затверджуються на один навчальний рік); 
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-  кабінети і лабораторії згідно із навчальними планами; 

-  навчально-виробничі майстерні; 

-  бібліотека; 

-  полігони; 

-  їдальня. 

У Коледжі можуть створюватись також інші підрозділи, які беруть 

участь у процесі підготовки та навчанні студентів або в організації чи 

забезпеченні його освітньої діяльності, в тому числі і платній, не забороненої 

чинним законодавством. 

        3.3.Підрозділи Коледжу функціонують відповідно до окремих положень, 

які розроблені відповідним структурним підрозділом та затверджені 

директором коледжу. 

4. УПРАВЛІННЯКОЛЕДЖОМ, ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА 

КОЛЕДЖУ 

         4.1. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів: 

- автономії та самоврядування; 

- розмежування прав, повноважень та відповідальності, органів управління 

вищою освітою, Криворізького національного університету, керівництва 

Коледжу та його підрозділів; 

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

- незалежність від політичних партій, громадських та релігійних організацій. 

       4.2. Автономія та самоврядування Коледжу реалізується відповідно до 

законодавства України і передбачає право: 

- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації 

навчального процесу; 

- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших 

працівників; 

- надавати додаткові освітні послуги, що не забороняються законодавством; 
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- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми педагогічної 

виробничої діяльності; 

- створювати відділення, навчальні та інші підрозділи; 

- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу; 

- на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими 

вищими навчальними закладами, підрозділами, організаціями; 

- звертатися з ініціативою до Криворізького національного університету та 

органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або 

розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також 

брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення; 

- користуватися пільгами, встановленими законодавством України для вищих 

навчальних закладів. 

        4.3. Безпосереднє управління діяльністю Коледжем здійснює директор, 

відповідно до повноважень наданих йому ректором Університету. 

Директор коледжу обирається Вченою радою Університету строком на 

5 років. З директором коледжу укладається контракт.  

      4.3.1. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути 

громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу 

освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих 

навчальних закладах відповідного профілю не менш ніж 5 років. 

      4.3.2.    Директор самостійно вирішує всі питання управління діяльністю 

Коледжем за винятком тих, які віднесені до компетенції загальних зборів 

трудового колективу. 

     4.3.3.  Відповідальність за виконання покладених на Коледж завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та 

іншого майна, переданого Коледжу у користування та володіння, несе 

директор Коледжу. 

     4.3.4.  Директор Коледжу може бути звільнений з посади на підставах, 

визначених трудовим законодавством, а також за порушення Положення про 

Коледж та умов контракту з Криворізьким національним університетом. 
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     4.4. Директор Коледжу виконує такі обов'язки: 

       - самостійно в межах чинного законодавства України вирішує всі 

питання діяльності Коледжу, як структурного підрозділу Університету; 

       - забезпечує проведення навчально-виховного процесу на рівні 

державних стандартів якості освіти, підготовку молодших спеціалістів зі 

спеціальностей, які ліцензовані відповідно держзамовлень та договірних 

зобов'язань; 

       - у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження: для 

виконання всіма працівниками та структурними підрозділами Коледжу; 

       - відповідає за результати діяльності Коледжу перед Університетом; 

       - приймає на роботу і звільняє працівників Коледжу з дотриманням 

чинного законодавства України та Кодексу законів про працю України; 

       - забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах 

Коледжу; 

       - застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до 

дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України; 

       - визначає функціональні обов'язки працівників Коледжу;  

       - відраховує з закладу та поновлює на навчання студентів; 

       - щорічно звітує перед загальними зборами трудового колективу та на 

Вченій раді університету. 

      4.5  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у 

коледжі є загальні збори трудового колективу, які повинні включати всі 

категорії учасників освітнього процесу вищого навчального закладу. При 

цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу 

повинні становити наукові та педагогічні працівники вищого навчального 

закладу, які працюють у цьому закладі ра постійній основі, і не менш як 15 

відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються 

студентами шляхом прямих таємних виборів. 

Вищий колегіальний орган виконує такі функції: 
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        - затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального 

закладу і колективний договір; 

       - затверджує план соціального розвитку коледжу; 

       -  обирає комісію з трудових спорів згідно з чинним законодавством 

України; 

       -  заслуховує щороку звіт керівника коледжу та оцінює його діяльність; 

      - розглядає Положення про Гірничий коледж, як відокремлений 

структурний підрозділ Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет». 

     4.6.Для вирішення основних питань діяльності відповідно до цього 

Положення директор Коледжу створює робочі та дорадчі органи, а також 

визначає їх повноваження: 

-  Робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія. 

-  Дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада. 

Положення про робочі та дорадчі органи та їх функції розглядаються і 

схвалюються педагогічною радою та затверджуються наказом директора 

Коледжу.  

     4.6.1. Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності Коледжу. 

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

заступники директора, завідувачі відділень, завідувач навчально-методичним 

кабінетом, помічник директора з кадрової роботи, керівник фізичного 

виховання, головний бухгалтер, голова профкому. 

Функції адміністративної ради: 

- своєчасне прийняття рішень з поточних питань діяльності Коледжу; 

- розгляд стану виконання завдань державних органів управління 

освітою; 

- контроль за виконанням викладачами та студентами правил техніки 

безпеки життєдіяльності; 



13 
 

-контроль щодо виконання Правил внутрішнього  розпорядку та посадових 

обов’язків членів колективу Коледжу: 

- контроль за профорієнтаційною роботою відділень, циклових комісій 

навчального закладу; 

- надання рекомендацій атестаційній комісії на позачергову атестацію 

педагогічних працівників у випадку покращення або погіршення показників 

роботи; 

        - обговорення питань використання обладнання, матеріальних цінностей 

та грошових коштів; 

       - вживання заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, 

праці і відпочинку студентів та працівників Коледжу.  

       4.6.2. Склад та функції приймальної комісії визначається Положенням 

про приймальну комісію Коледжу, затвердженим наказом директора 

Коледжу. Голова та склад приймальної комісії щорічно затверджується 

наказом директора Коледжу у відповідності до цього Положення. 

       4.6.3. Педагогічна рада Коледжу є дорадчим органом Коледжу. 

Створюється з метою вдосконалення роботи Коледжу та його підрозділів 

щодо підготовки фахівців, підвищення педагогічної майстерності викладачів 

та інших питань його діяльності. Педагогічну раду очолює директор 

Коледжу, а в разі його відсутності перший заступник директора Коледжу. 

До складу педагогічної ради входять: директор, заступники директора, 

завідуючі відділень, голови циклових комісій, викладачі, майстри 

виробничого навчання, психолог, соціальний педагог, завідуюча бібліотекою, 

головний бухгалтер, методисти, представники органів студентського 

самоврядування Коледжу. 

Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи не 

рідше одного разу в два місяці. 

Педагогічна рада розглядає, обговорює та вирішує: 



14 
 

 - заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, 

що регламентують навчальний процес, інструкцій та вказівок керівних 

органів освіти; 

 - розвитку навчального закладу та зміцнення його матеріальної бази; 

 - стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи в навчальному 

закладі; 

- удосконалення форм і методів навчання як за денною так і заочною 

формами навчання; 

- стан і підсумки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій, 

бібліотеки, інших підрозділів;  

- стан практичного навчання в навчальному закладі, посилення зв’язку 

теоретичного і практичного навчання; 

 - питання виховання студентів, звіти кураторів груп, стан виховної, 

культурно масової та спортивної роботи в навчальному закладі; 

 - питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального 

закладу, розвиток творчої ініціативи викладачів; 

- впровадження в освітній процес досягнень науки та кращого педагогічного 

досвіду; 

-стан дослідної роботи, технічної та художньої творчості викладачів і 

студентів; 

- стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі; 

- питання охорони праці; 

 - питання працевлаштування студентів випускних груп, зв’язку з 

випускниками попередніх років; 

- підсумки семестрових, державних екзаменів, захисту дипломних проектів, 

поточного контролю; 

-пропозиції щодо призначення іменних стипендій, нагородження студентів; 

- питання відрахування студентів за порушення Правил внутрішнього 

трудового розпорядку Коледжу; 



15 
 

-  педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює і інші питання 

роботи Коледжу 

 - на розгляд педагогічної ради в окремих випадках виносяться питання про 

відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними 

педагогічної та виховної роботи в Коледжі 

 На підставі рішення педагогічної ради, окремі його пункти директор 

його затверджує наказом по Коледжу в якому визначено термін виконання і 

конкретних осіб, відповідальних за виконання. Виконання обов’язкове для 

членів педагогічної ради. 

 За невиконання рішень педагогічної ради директор Коледжу може 

притягати винних до дисциплінарної відповідальності. 

      4.6.4 Методична рада – колегіальний орган, який об’єднує працівників, 

безпосередньо зайнятих у навчально-виховному процесі. Вона створюється з 

метою вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної 

кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної 

ради є заступник директора з навчальної роботи. 

 Функції методичної ради: 

       -  обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та 

методичної роботи, видання рекомендацій щодо втілення в освітній процес 

нових ефективних форм і методів навчання; 

      - впровадження і опанування педагогічними працівниками сучасних 

інформаційних технологій; 

      - постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду 

викладачів Коледжу та вищих навчальних закладів. 

Функції, склад та порядок роботи педагогічної і методичної рад 

визначається відповідним положенням  та затверджуються наказом 

директора на навчальний рік. 

5. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

           5.1 Студентське самоврядування Гірничого коледжу Державного  

вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» - це 
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самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління 

навчальним закладом, яка визначається адміністрацією і здійснюється 

відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами. 

        5.2 Основні завдання студентського самоврядування:  

      - сприяння формуванню у студентів навчальних почуттів, поваги до 

України, рідного міста, а також свідомості та гідності; 

      - забезпечення та захист інтересів студентів; 

      - сприяння діяльності студентських гуртків, об'єднань, клубів за 

інтересами; 

       -   допомога  адміністрації навчального закладу в організації навчально- 

виховної роботи в коледжі та сприяння її проведенню; 

      -  здійснення контролю за дотриманням студентами дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку; 

      - організація співробітництва зі студентськими організаціями інших 

навчальних закладів, представлення коледжу у місцевих, регіональних, 

всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях; 

      - здійснення інформаційної та видавничої діяльності. 

         5.3 Студентське самоврядування здійснюється на рівні: 

      - академічної групи - активом групи; 

      - коледжу - студентською радою. 

         5.4 Вищим керівним органом студентського самоврядування є 

конференція членів студентської ради, яка скликається два рази на рік. На 

розгляд конференції виносяться найважливіші питання студентського життя, 

визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування. 

         5.5  Рішення конференції приймають шляхом прямого голосування 

більшістю голосів присутніх на конференції. 

         5.6 Рішення конференції є обов'язковим для виконання студентської 

ради та носить рекомендаційний характер для адміністрації навчального 

закладу. 
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          5.7 Рішення конференції оформлюється протоколом, який  

підписується особою, що керує засіданням - головою студентської ради або 

заступником та секретарем. Рішення вступає в силу з моменту його 

прийняття, якщо інше не оговорено у самому рішенні. 

5.8.  Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 

студентів та їх  участь в управлінні Коледжем. Студентське самоврядуван 

здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського 

самоврядування, які обираються  шляхом прямого таємного голосування 

студентів. 

Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному 

розвитку особистості студента, формуванню 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 України,  нормативно-правовими актами Міністерства освіти 

і науки України, цим Положенням та положенням про студентське 

самоврядування Коледжу. 

5.8.1 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 

5.8.2 Керівник студентського самоврядування та його заступники 

можуть перебувати на посаді не більше як два строки. 

5.8.3  Органи студентського самоврядування: 

- беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому 

Законом України  «Про Вищу освіту» 
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- беруть участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля; 

- проводять організаційні, просвітницькі, спортивні заходи; 

- беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; 

- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність. 

5.8.4 Виконавчим органом студентського самоврядування Коледжу є 

студентська рада, яка обирається конференцією студентів терміном на один 

рік. 

5.8.5 Старости відділень Коледжу обираються на зборах студентів цих 

підрозділів. 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

          6.1   Основним нормативним документом, що визначає організацію 

навчального процесу в коледжі, є навчальний план. Для конкретизації 

планування навчального процесу на кожен навчальний рік складається 

робочий навчальний план. 

           6.2 Навчальний процес базується на принципах науковості, 

демократизму, безперервності та незалежності від втручання будь-яких 

політичних партій чи громадських та релігійних організацій; 

          6.3 Основні види навчальних завдань, початок та завершення 

навчального року, тижневе завантаження студентівта тривалість 

навчального тижня, терміни екзаменаційних сесій, види практичного 

навчання та канікули в коледжі регламентуються навчальним планами. 

          6.4 Навчальні заняття в коледжі проводяться згідно з розкладом. 

Контроль та відповідальність за дотриманням розкладу покладається на 

заступника з навчальної роботи. 

Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі 

«пара»). В Коледжі пара триває без перерви 80 хвилин. 

          6.5  Чисельність навчальної групи за денною формою навчання - 20-30 

осіб. 
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         6.6 Практична підготовка студентів проводиться в навчально-

виробничих майстернях коледжу та на передових сучасних підприємствах і 

організаціях, згідно з укладеними договорами. 

         6.7 В позааудиторний час студенти коледжу залучаються до робіт щодо 

дотримання санітарного стану навчальних та жилих приміщень, території 

коледжу. 

        6.8 Постійний контроль за навчально-виховним процесом в групах 

здійснюється завідувачем відділення та класними керівниками. 

        6.9 Знання, уміння та навички студентів визначаються відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу в Гірничому коледжі 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 

університет». 

              Оцінювання здійснюється під час заліково-екзаменаційної сесії 

після вивчення навчальної дисципліни. 

       6.10 Студенти, які мають дві і більше незадовільні оцінки за результатами 

заліково-екзаменаційної сесії, відраховуються з коледжу (невідпрацьована 

практика без поважних причин прирівнюється до оцінки «незадовільно»). 

       6.11 Студентам, які виконали всі вимоги Навчальних планів і програм, 

успішно захистили дипломний проект, склали державні іспити, рішенням 

державної кваліфікаційної комісії присвоюється кваліфікація у відповідності з 

вимогами стандартів вищої освіти України і видається диплом встановленого 

зразка. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

        7.1   Студенти Коледжу мають гарантоване державою право на: 

- навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» з ліцензованих спеціальностей; 

- вибір форми навчання, спеціалізації, освітньо-професійних та 

індивідуальних програм, позакласних занять; 
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- студенти, які закінчили Коледж з відзнакою, мають пільги при 

продовженні навчання в Університеті, котрі регламентуються окремим 

положенням; 

- доступ до інформації в усіх галузях знань; 

- участь вроботі громадських організацій; 

- забезпечення стипендіями, гуртожитками; 

- на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого 

вищого навчального закладу освіти у порядку, встановленому положенням, 

яке затверджуєМіністерство освіти і науки України. 

        7.2    Студенти Коледжу зобов'язані: 

- додержуватись чинного законодавства України, моральних та 

етичних норм; 

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними 

навиками,професійною майстерністю, підвищувати загальнокультурний 

рівень;  

-  додержуватись правил внутрішнього розпорядку;  

- виконувати вимоги навчального плану в термін, визначений 

графіком навчального процесу; 

         -  складати заліки та іспити, виконувати контрольні роботи у 

встановлені строки.  

7.3. За порушення дисципліни, правил внутрішнього розпорядку до 

студентів можуть бути застосовані дисциплінарні і матеріальні стягнення аж 

до відрахування з Коледжу. 

З  Коледжу студент може бути відрахований: 

- за власним бажанням; 

- за незадовільне складення іспитів та заліків протягом сесії; 

- у зв'язку з призивом на строкову військову службу; 

- за невиконання вимог навчального процесу; 

- за появу в навчальному закладі, гуртожитку у нетверезому стані, 

стані наркотичного сп'яніння; 
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- за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, 

до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення; 

- за грубе порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу (за погодженням з профспілковою організацією) . 

- за порушення умов контракту. 

        7.4. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну освіту, стан здоров'я, який 

дозволяє виконувати обов'язки педагогічного працівника. 

Педагогічні працівники приймаються на роботу за умов, передбачених 

чинним законодавством України, згідно з трудовим договором, у тому числі 

на конкурсній основі. 

Звільнення педагогічних працівників відбувається наказом директора 

коледжу з дотриманням кодексу законів про працю України,  як правило 

після закінчення навчального року або семестру, якщо інше не передбачено 

трудовим договором, контрактом. 

Педагогічні працівники підлягають атестації, якою визначається 

відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, категорії, 

звання. 

        7.5.   Педагогічні працівники мають право на: 

- захист професійної честі та гідності; 

- участь в громадському самоврядуванні; 

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення 

педагогічної ініціативи; 

- індивідуальну педагогічну діяльність; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку та стажування не рідше 

одного разу на 5 років; 

- оплату праці відповідно до чинного законодавства України. 

Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством України. 
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        7.6.   Педагогічні працівники зобов'язані: 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну культуру; 

- особистим прикладом підтверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, 

працелюбства, доброти, інших доброчинностей;  

- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм, 

сприяти розвитку їх здібностей; 

- виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, старших за віком; 

народних традицій та звичаїв, дбайливе ставлення до історико-культурного 

та природного середовища країни; 

- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

студента; 

- захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства; 

- запобігати вживань ними алкоголю, наркотиків та інших шкідливих 

звичок. 

        7.7. Адміністрація Коледжу забезпечує педагогічним працівникам: 

- належні умови праці, побуту, відпочинку; 

- правовий, соціальний, професійний захист; 

- встановлення посадових окладів у відповідності до Закону України 

«Про освіту». 

           7.8. За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та 

співробітники Коледжу у встановленому порядку можуть бути представлені 

до державнихнагород, присвоєння почесних звань, відзначення державними 

преміями, грамотами,іншими видами морального і матеріального заохочення. 

        7.9. Права та обов'язки заступників директора, керівників структурних 

підрозділів визначаються директором Коледжу відповідно до посадових 

функцій, обов'язків, які вони виконують. 
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         7.10. Права та обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно- 

обслуговуючого персоналу визначаються правилами внутрішнього 

розпорядку та посадовими обов'язками. 

       7.11. Педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують 

свою кваліфікацію один раз у 5 років відповідно спеціальності. 

8. ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ. 

МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ 

         8.1. Матеріально-технічну базу і фінанси Гірничого коледжу 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 

університет» складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні і 

фінансові цінності, вартість яких відображається на балансі Коледжу. 

 Об'єктами права державної власності: будівельними спорудами, 

обладнаннями, машинами, транспортними засобами, засобами зв'язку, 

продукцією, інтелектуальною власністю, грошовими коштами, що є 

державною власністю ізакріплені за Коледжем, який перебуває на 

державному бюджеті, належить йому на праві оперативного управління. 

         8.2.  Коледж здійснює права оперативного управління відведеними 

йому земельними ділянками та переданими майном згідно з чинним 

законодавством України і цим Положенням. 

Контроль за ефективністю використання і зберігання об'єктами права 

державної власності здійснюють органи управління Університету, та інші 

органи згідно діючого законодавства України. 

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

погодженням з Університетом у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти 

спрямовуються виключно на інвестиції Коледжа. 

         8.4.    Збитки завдані Коледжу внаслідок порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особамиі державними органами відшкодовуються 

Коледжу за рішенням судових органів України. 
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       8.5.  Фінансування проводиться на нормативній основі за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, коштів галузей господарства, підприємств та 

організацій, а також додаткових джерел фінансування, зокрема: 

- кошти, одержані за навчання відповідно до укладених договорів; 

- плата за надання додаткових освітніх та інших послуг; 

- доходи, одержані від реалізації навчально-виробничих майстерень, 

від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

- кошти одержані за роботу, виконану Коледжем на замовлення 

підприємств, установ, організацій та громадян; 

-   добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян та інші кошти. 

        8.6. Бюджетні кошти та інші надходження та утримання коледжу, 

передбачені цим Положенням, повинні використовуватись на відшкодування 

матеріальних та прирівняних до них витрат на виконання робіт (надання 

послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату заробітної плати, 

стипендії, створенню необхідної матеріально-технічної бази, соціальний 

розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до 

законодавства України. 

8.7. Оподаткування у Коледжі здійснюється згідно з чинним 

законодавством України. 

8 .8 .  Оплата праці усіх категорій працюючих у коледжі проводиться 

відповідно  до чинного законодавства України та у межах затвердженого 

державними органами фонду і позабюджетних надходжень. 

8.9.  Коледж самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік 

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

яким законодавством України надано право контролю. 

Аудит фінансової діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним 

законодавством України. 
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