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1. Загальна частина 

 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до законодавства 

України і є документом, який регламентує діяльність Фахового коледжу 

Приватного вищого навчального закладу „Буковинський університет”. 

1.2. Фаховий коледж є структурним підрозділом Приватного вищого 

навчального закладу „Буковинський університет” без права юридичної особи 

і був створений у 2006 році як Коледж Приватного вищого навчального 

закладу “Буковинський університет”. Зміни у назві відбулися на виконання 

Закону України “Про фахову передвищу освіту”.  

Фаховий коледж провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям 

фахової передвищої освіти за спеціальностями відповідно до ліцензії 

(відомостей про провадження освітньої діяльності), має відповідний рівень 

кадрового та матеріально-технічного забезпечення, свою печатку, штамп і 

бланки зі своїм найменуванням. 

Фаховий коледж забезпечує здобуття профільної середньої освіти 

академічного спрямування, початкового рівня (короткого циклу) та/або 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

 

 

2. Концепція освітньої діяльності 

 

2.1. Метою освітньої діяльності Фахового коледжу є: 
- проведення освітньої діяльності, яка включає навчальний, виховний, 

дослідницько-пошуковий, культурний, методичний напрямки роботи; 
- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, 

природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості; 
виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; 

- формування громадянської позиції; патріотизму, власної гідності, 
готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю 
суспільства, держави і людства;  

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і 
взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами; 

- забезпечення набуття студентами знань у певній галузі і підготовка 
їх до професійної діяльності; 

- забезпечення виконання умов ліцензування та інших угод на 
підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою; 

- проведення наукових досліджень як основи підготовки майбутніх 
фахівців; 

- підготовка молоді до самостійної професійної діяльності; 
- спільна діяльність з підприємствами, організаціями, установами, 

закладами освіти в Україні та за її межами з метою виконання статутних 
завдань згідно з чинним законодавством; 

- розробка і впровадження нових технологій та методів навчання; 
- інформування абітурієнтів та студентів про ситуацію на ринку 

зайнятості.  
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2.2. Фаховий коледж для здійснення поставлених перед ним завдань: 
- визначає зміст освіти з урахуванням державних стандартів та 

освітньо-професійних програм, установлених для вищих закладів освіти 
згідно з отриманими ліцензіями; 

- визначає форми та засоби проведення навчально-виховного процесу 
відповідно до ліцензованої діяльності; 

- здійснює підготовку фахівців за державним замовленням і 
замовленням підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, місцевих органів державної виконавчої влади, громадських 
організацій та за договорами з громадянами; 

- розробляє та запроваджує власні програми навчально-виховної 
діяльності. 

2.3. Фаховий коледж здійснює підготовку фахівців за денною і 
заочною формами навчання та надає можливість отримання повної загальної 
середньої освіти на основі базової загальної середньої освіти. 

Підготовка молодших спеціалістів/фахових молодших бакалаврів 
може здійснюватись: 

- на основі базової загальної середньої освіти з присвоєнням 
кваліфікації молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра 
з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти; 

- на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням 
кваліфікації молодшого спеціаліста/фахового молодшого 
бакалавра. 

 
3. Повноваження засновника 

 
3.1. Засновником Фахового коледжу є Приватний вищий навчальний 

заклад “Буковинський університет”, який діє на підставі Статуту та в 
установленому чинним законодавством порядку здійснює управління 
Фаховим коледжем та інші повноваження відповідно до законодавства. 

 
 

4. Повноваження органів управління та органів громадського 
самоврядування Фахового коледжу, порядок обрання представників до 

органів громадського самоврядування 
 
4.1. Колегіальним органом управління Фахового коледжу є 

педагогічна рада / або вчена рада університету. 
4.2. Педагогічна рада виконує такі функції: 
- визначає стратегію і перспективні напрямки розвитку коледжу; 
- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 
академічної доброчесності; 

- погоджує за поданням президента Університету рішення про 
утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) та ліквідацію 
структурних підрозділів; 

- за поданням президента Університету надає згоду на призначення 
завідувачів відділень та голів циклових комісій; 
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- обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників та затверджує щорічний план підвищення 
кваліфікації; 

- 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, підприємствами, організаціями , фізичними та 
юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;  

- розглядає та затверджує навчальні плани і програми; 
- розглядає звіти з дослідницько-пошукової та навчально-методичної 

роботи коледжу; 
- дає рекомендації з удосконалення навчальної роботи; 
- затверджує основні напрямки методичної роботи; 
- розглядає питання підготовки та видавництва навчальних і 

методичних посібників, іншої літератури; 
- розглядає річні та перспективні плани розвитку Фахового коледжу 

та затверджує семестрові та річні звіти; 
- приймає рішення та рекомендації з інших питань відповідно до 

законодавства. 
4.3. Педагогічну раду Фахового коледжу очолює голова, яким є 

директор Фахового коледжу. До складу педагогічної ради входять завідувачі 
відділень, голови циклових комісій, куратори груп, провідні викладачі 
Університету та представники студентського самоврядування. 

4.4. Рішення педагогічної ради Фахового коледжу можуть бути 
скасовані вченою радою Університету. 

4.5. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
Фахового коледжу, який є структурним підрозділом Університету є загальні 
збори трудового колективу Університету, включаючи виборних 
представників з числа студентів. 

4.6. У Фаховому коледжі, як у структурному підрозділі Університету 
діє студентське самоврядування, яке  функціонує з метою забезпечення 
виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє 
гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок 
майбутнього організатора, керівника. 

4.7. Перелік питань, що належать до компетенції органів 
студентського самоврядування, погоджується з директором Фахового 
коледжу. 

 4.8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування 
керуються чинним законодавством. 

4.9. Основними завданнями органів студентського  самоврядування є: 

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
- сприяння у створенні необхідних умов для  відпочинку студентів; 
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, 

клубів за інтересами; 
- співробітництво з студентами інших вищих закладів освіти та 

молодіжними організаціями; 
- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;  
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- сприяння працевлаштуванню випускників.  
4.10. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної 

групи Фахового коледжу. 
4.11. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні 

збори (конференція) студентів Фахового коледжу, де обирається виконавчий 
орган студентського самоврядування, визначається його структура і термін 
повноважень, заслуховується його звіт. Виконавчим органом студентського 
самоврядування є студентська рада, до складу якої входять старости і 
представники груп. Очолює студентську раду голова, який обирається на 
конференції. 

 
5. Права та обов’язки керівника Фахового коледжу 

 

5.1. Безпосереднє керівництво Фаховим коледжем здійснює директор, 

який призначається на посаду президентом Університету. 

5.2. Кандидат на посаду директора Фахового коледжу повинен бути 

громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу 

освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у закладах вищої 

освіти відповідного профілю не менше ніж п'ять років. 

Директор Фахового коледжу призначається президентом 

Університету кожні п'ять років. Президент Університету приймає пропозиції 

щодо претендентів на посаду директора,  вносить кандидатури претендентів 

на розгляд вищого органу громадського самоврядування Університету. 

5.3. Директор Фахового коледжу виконує такі функції: 
- у межах своїх повноважень видає розпорядження, обов'язкові для 

виконання всіма підрозділами закладу; 
- відповідає за результати діяльності закладу фахової передвищої 

освіти перед засновником; 
- призначає на посаду керівників відділень та циклових комісій за 

згодою колегіального органу управління закладу фахової передвищої освіти; 
- формує контингент здобувачів освіти; 
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю 

за виконанням освітньо-професійних програм; 
- організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти; 
- вносить пропозиції президенту Університету про моральне та 

матеріальне заохочення та дисциплінарну відповідальність працівників 
згідно з чинним законодавством; 

- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в 
межах закладу; 

- здійснює контроль за якістю роботи викладачів, за організацією 
навчально-виховної та культурно-масової роботи, за станом фізичного 
виховання і здоров'я студентів;  

- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 
громадського контролю за діяльністю закладу фахової передвищої освіти; 

- розробляє   і   подає   на   затвердження   загальними зборами  
трудового колективу Університету Правила внутрішнього розпорядку 
Фахового коледжу. 
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6. Джерела надходження і порядок використання 

коштів та майна Фахового коледжу 
 

             Фаховий коледж, відповідно до пункту 3 частини1  статті  28 Закону 
України “Про вищу освіту”, пункту 1 статті 27 Закону України “Про фахову 
передвищу освіту”  та Статуту Університету є структурним підрозділом 
Університету без права юридичної особи. Розпорядником коштів та майна є 
Приватний вищий навчальний заклад “Буковинський університет”. 
 

7. Порядок внесення змін до Положення 
 
              Збори трудового колективу Університету розглядають проект 
Положення про Фаховий коледж, а також можуть вносити пропозиції щодо 
внесення змін до нього. 
 

8.Порядок реорганізації та ліквідації 
 

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 
(зміну типу) Фахового коледжу, ухвалює його засновник – Приватний вищий 
навчальний заклад “Буковинський університет”. 
Фаховий коледж утворюється, реорганізується, ліквідується чи 
перепрофілюється (змінює тип) з урахуванням соціально-економічної та 
демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та 
соціально-економічних потреб територіальної громади та суспільства. 
Реорганізація чи ліквідація Фахового коледжу не повинна порушувати права 
та інтереси осіб, які навчаються в ньому. 
Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття 
фахової передвищої освіти такими особами покладається на Приватний 
вищий навчальний заклад “Буковинський університет”. 
 
 

9. Прикінцеві положення 
 

Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання 
наказу президента Університету про затвердження нової редакції 
“Положення про Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу 
«Буковинський університет”. 
Із затвердженням нової редакції Положення про Фаховий коледж попереднє 
втрачає чинність. 

 
 

 
 
 

 
 


