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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий 

коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

(надалі ‒ ВСП «Фаховий коледж ЧНУ») розроблене відповідно до 

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

«Про фахову передвищу освіту», нормативних актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статуту 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (надалі – 

ЧНУ) і є документом, який регламентує діяльність ВСП «Фаховий коледж 

ЧНУ», як закладу фахової передвищої освіти. 

ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»  (код ЄДРПОУ: 26184664)  є 

відокремленим  структурним  підрозділом  ЧНУ імені Юрія Федьковича  (код  

ЄДРПОУ  02071240). 

1.2. Найменування: 

 повне – Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»; 

 скорочене – ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»; 

 повна назва англійською мовою – Separated structural subdivision 

“Applied  Сollege of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University” 

 скорочена назва англійською мовою – SSS “Applied College of ChNU” 

1.3. Місцезнаходження: 

2 ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»  

3 58002, Україна, м. Чернівці, 

4 вул. Банкова, 1; 

5 тел./факс: (0372) 55-38-26; 

6 e-mail: college@chnu.edu.ua 

7 сайт: https://www.college-chnu.cv.ua 

ЧНУ імені Юрія Федьковича 

58012, Україна, м. Чернівці, 

вул. Коцюбинського, 2; 

тел./факс: (0372) 55-29-14; 

e-mail: office@chnu.edu.ua 

сайт: https://www.chnu.edu.ua 

1.4. ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» було створено згідно з Наказом 

№ 816 від 28.12.2001 р. Міністерства освіти і науки України, як природничо-

економічне відділення у структурі Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, яке  Наказом № 413 від 18.07.2002 р. 

Міністерства освіти і науки України було реорганізовано у Коледж 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

1.5. ВСП «Фаховий коледж ЧНУ», як відокремлений структурний 

підрозділ ЧНУ не є юридичною особою. Коледж має право здійснювати 

освітні послуги пов’язані з одержанням вищої освіти та (або) фахової 

передвищої освіти з одночасним наданням повної загальної середньої освіти. 

Коледж може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або 
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спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з 

навчанням на робочих місцях. Фаховий коледж також має право відповідно 

до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної  середньої  освіти  

професійного  та  академічного  спрямування,  професійної (професійно-

технічної)  та/або  початкового  рівня  (короткого  циклу)  вищої  освіти,  

та/або першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, підвищення 

кваліфікації. 

1.6.  ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» здійснює діяльність на засадах 

неприбутковості, є відокремленим структурним підрозділом бюджетної 

установи, діє на підставі положення та відповідно до отриманої ліцензії на 

провадження освітньої діяльності. З метою реалізації цілей та завдань ВСП 

«Фаховий коледж ЧНУ» наділений окремими правами фінансово-

господарської самостійності: веде окремий баланс, має реєстраційний 

рахунок в органах Державної казначейської служби та поточні і депозитні 

рахунки в установах державних банків, відокремлене майно, печатку, штамп, 

бланки, логотип тощо. 

1.7. Фаховий коледж здійснює  свою  діяльність  відповідно  до  

Конституції  України, Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  

середню  освіту»,  «Про  фахову  передвищу освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  

«Про  професійну  (професійно-технічну)  освіту»,  нормативно-правових 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 

науки України,  інших  законодавчих  і  нормативно-правових  актів,  

Статуту  ЧНУ,  наказів (розпоряджень) ректора ЧНУ та цього Положення. 

Втручання органів державної влади та управління в освітню, 

господарську та інші види діяльності ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» не 

допускається, крім випадків, передбачених законодавством України. 

1.8. Структура ВСП «Фахового коледжу ЧНУ», статус і функції 

структурних підрозділів визначаються окремими Положеннями про 

структурні підрозділи. 

1.9. Структурні підрозділи утворюються рішенням директора ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ» в порядку, визначеному Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та установчими 

документами закладу фахової перед вищої освіти. 

1.10. До складу ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» входять такі структурні 

підрозділи: відділення, циклові комісії, бібліотека, навчальні лабораторії, 

навчально-методичні лабораторії, навчально-методичний кабінет та інші 

підрозділи. Усі структурні підрозділи підпорядковані безпосередньо 

директору ВСП «Фаховий коледж ЧНУ». 

1.11. Основними завданнями ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» є: 

1) забезпечення реалізації права громадян на здобуття фахової передвищої 
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освіти, профільної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), 

початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти відповідно до ліцензій отриманих в установленому законом 

порядку; підвищення кваліфікації.  

2) підготовка кадрів з фаховою освітою для потреб економіки та 

суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти;  

3) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової освіти за обраними ними спеціальностями;  

4) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

шляхом формування людського капіталу;  

5) виховання у здобувачів 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;  

6) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного 

та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;  

7) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

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

процесу;  

8) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства;  

9) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і  

культурного рівня громадян; 

10) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури тощо;  

11) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

12) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими 

соціальними партнерами, професійними об’єднаннями;  

13) ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої 

діяльності. 

1.12. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ», відповідно до чинного 

законодавства, має право: 

1) запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-

професійні програми в межах ліцензованої спеціальності; 

2) самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації 

освітнього процесу; 

3) приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково-

педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства; 
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4) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до 

законодавства; 

5) утворювати структурні підрозділи, що мають права та обов’язки 

закладів професійної (професійно-технічної), профільної середньої та 

позашкільної освіти. Діяльність таких структурних підрозділів здійснюється 

згідно з відповідними спеціальними законами; 

6) запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього 

процесу за освітні, мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортивні 

досягнення; 

7) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 

8) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої та 

інноваційної діяльності; 

9) самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін; 

10) присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли 

процедуру атестації після завершення навчання; 

11) утворювати, реорганізовувати, перетворювати (змінювати тип) та 

ліквідовувати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства; 

12) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, 

навчальні посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу; 

13) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із 

закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами; 

14) розміщувати свої навчальні та навчально-виробничі підрозділи на 

підприємствах, в установах та організаціях; 

15) брати участь у роботі міжнародних організацій; 

16) запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

17) 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; 

18) здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та установчих документів закладу фахової передвищої освіти; 

19) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання 

платних послуг; 

20) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому 

законодавством порядку; 

21) утворювати навчально-наукові, виробничі комплекси чи інші 

об’єднання, не заборонені законодавством, спільно з науковими установами, 

закладами освіти, підприємствами; 

22) отримувати від імені ЗВО кошти і матеріальні цінності (будинки, 
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споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадян і благодійних 

фондів, зокрема іноземних; 

23) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству. 

1.13. Принципи діяльності ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» базуються на: 

1) автономія та самоврядування; 

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника, до 

сфери управління якого належить фаховий коледж, органів управління фахового 

коледжу та його структурних підрозділів; 

3) поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень; 

4) доступності для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою; 

5) незалежності від політичних партій та релігійних організацій; 

6) вихованні в дусі любові  та поваги до України, патріотизму, 

шанування історії України, культурних цінностей; 

7) органічному зв’язку зі світовою та національною історією, культурою, 

традиціями; 

8) гуманізмі, демократизмі, пріоритетності загальнолюдських духовних 

цінностей; 

9) інтеграції з наукою і виробництвом; 

10) взаємозв’язку з освітою інших країн; 

11) гнучкості й прогностичності системи освіти; 

12) єдності й наступності системи освіти; 

13) неперервності й різноманітності освіти. 

1.14. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» зобов’язаний: 

1) дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості фахової передвищої освіти, у тому числі затверджену політику 

забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього 

процесу; 

3) створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіти 

особами з особливими освітніми потребами; 

4) 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 завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та 

в разі виявлення порушень притягати винних до академічної відповідальності; 

5) мати офіційний web-сайт, оприлюднювати на офіційному web-сайті, на 

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

законодавством; 
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6) здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтованого 

навчання.  

1.15. Освітня діяльність провадиться ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» на 

підставі ліцензії, яка видається Міністерством освіти та науки України у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із законодавством. 

1.16. Види діяльності, які потребують відповідних дозволів і 

ліцензування, здійснюються ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» після отримання 

необхідних документів відповідно до вимог законодавства України. 

1.17. Захист персональних даних здійснюється відповідно до норм 

Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», 

«Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів. 

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Освітня діяльність ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» ґрунтується на 

засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», Закону України «По вищу 

освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 

затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 03 листопада 1993 

року № 896 (зі змінами та доповненнями), Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх 

навчальних закладах (наказ МОН від 16 червня 2015 року №641) та інших 

законодавчих актів в галузі освіти. Реалізація концепцій забезпечується 

існуючими та потенційними можливостями кадрової, науково-методичної та 

матеріально-технічної бази ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ». 

 

2.2. Національно-патріотичне виховання здійснюється впродовж усього 

процесу навчання молоді відповідно до Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді й освітніх програм. Національно-патріотичне 

виховання забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність 

особистості, формування громадянина, здатного до самостійного мислення, 

діяльності, спрямованої на розвиток української державності. 

2.3. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» несе відповідальність перед 

суспільством і державою за виховання та навчання майбутніх педагогів у 

повазі до української держави, охорону прав і свобод особи, сприяння 

впровадженню здорового способу життя молоді та її соціальну захищеність. 

2.4. Підготовка фахівців базується на основі системного підходу, 

актуальності та необхідності. Реалізація системного підходу в підготовці 

здобувачів освіти різних рівнів здійснюється з урахуванням комплексу умов 
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(потреб, вимог  ринку,  соціально-економічних  умов,  розвитку  вітчизняних 

і світових стандартів освіти тощо) та впливу внутрішніх факторів розвитку 

ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» (кадровий потенціал, матеріальна база, 

інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу тощо). Освітня 

система ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» модернізується зважаючи на вимоги 

сучасності, відповідно до принципів гуманізації, демократизації, 

неперервності, практичності, адаптивності, оновлення змісту освіти 

відповідно до нових державних, галузевих стандартів освіти, нових освітньо-

професійних програм і програм навчальних дисциплін. 

2.5. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»  забезпечує підготовку фахівців за 

освітньо-професійними рівнями «фаховий молодший бакалавр», «молодший 

бакалавр» («молодший спеціаліст»). 

2.6. Систему підготовки фахівців у ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» 

визначають принципи доступності та рівності у здобутті вищої/передвищої 

освіти, незалежності здобуття вищої/передвищої освіти від політичних 

партій, громадських і релігійних організацій, міжнародної інтеграції та 

інтеграції у Європейський простір вищої/передвищої освіти за умови 

збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної 

школи, відкритості формування структури й обсягу освітньої та професійної 

підготовки фахівців, науковості, безперервності, інформованості, гуманізації, 

пріоритетності суспільних і духовних цінностей. 

2.7.  ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» організовує неперервну, 

багатоступеневу підготовку, а саме: здійснює роботу, пов’язану з 

професійною орієнтацією та залученням до навчання молоді регіону, 

координацію діяльності циклових (предметних) комісій у підвищенні якості 

спеціальної, фундаментальної та гуманітарної підготовки студентів, 

розширення можливостей і створення умов для підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації спеціалістів. 

2.8.  Випускники ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ», що вступили на 

навчання на основі базової загальної середньої освіти, крім диплому 

«фахового молодшого бакалавра»/«молодшого спеціаліста», отримують 

свідоцтво про повну загальну середню освіту. 

2.9. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» працює згідно з освітньо-

професійними програмами закладу фахової передвищої освіти. 

2.10. З метою відповідності вимогам державних стандартів підготовки 

спеціалістів відбувається вдосконалення матеріально-технічної бази ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ»: 

 оновлення обладнання лабораторій, комп’ютерних класів, навчальних 

кабінетів; 
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 оновлення інформаційного фонду ‒ підручників, педагогічної, 

методичної та допоміжної літератури, навчально-методичного і матеріально-

технічного забезпечення викладання дисциплін, програмного забезпечення 

комп’ютерної техніки; 

 оновлення сучасної бази технічного супроводу, у тому числі 

комп’ютерного, що має забезпечити впровадження в освітній процес новітніх 

інформаційних технологій, доступ до мережі високоякісних баз даних, 

розширення можливості сприйняття обсягу інформації, що постійно зростає. 

2.11. Для поліпшення кадрового забезпечення освітнього процесу 

Фаховий коледж забезпечує підвищення кваліфікації й професійної 

підготовки педагогічних кадрів, їх ділових і моральних якостей, залучення 

викладачів з науковими ступенями та педагогічними званнями, спеціалістів-

практиків. 

2.12. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» сприяє участі викладачів у 

науковій і пошуковій роботі, професійному зростанню молодих викладачів. 

2.13. Науково-методична база викладання забезпечується методичними 

вказівками, методичними рекомендаціями, укладеними викладачами ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ», загальноприйнятими понятійними, тлумачними, 

іншомовними, термінологічними словниками, які сприяють розкриттю 

понять, термінів, визначенню теорії та методики навчальних дисциплін. 

2.14. Підвищення ефективності освітньої діяльності у ВСП «Фаховий 

коледжу ЧНУ» відбувається шляхом постійного вдосконалення форм і 

методів навчання. Для цього вивчається, аналізується й поширюється 

передовий педагогічний досвід. 

2.15. Національне виховання здійснюється впродовж усього процесу 

навчання молоді, воно забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і 

цілісність особистості, формування громадянина України, здатного до 

самостійного мислення, сповненого любові до держави України. 

2.16. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» забезпечує розвиток фізичного 

виховання та масового спорту як важливої складової виховання молоді. 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ (ЧНУ) 

3.1. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» засновано на державній формі 

власності і підпорядковано ЧНУ імені Юрія Федьковича. 

3.2. Права і обов’язки ЧНУ щодо управління ВСП «Фаховий коледжу 

ЧНУ» визначаються Законом України «Про освіту» та іншими законами 

України, Статутом ЧНУ та цим Положенням. 

3.3. ЧНУ імені Юрія Федьковича реалізує стосовно ВСП «Фаховий 

коледжу ЧНУ» права: 

1) затверджує Положення про ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» та зміни до 
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нього, які внесені шляхом викладення Положення у  новій редакції; 

2) створює та затверджує строком на п’ять років персональний склад 

наглядової ради ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» у кількості від трьох до п’яти 

осіб; 

3) оголошує конкурсний відбір на посаду директора коледжу; 

4) укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ», обраним у порядку, встановленому законодавством, 

Статутом ЧНУ та його внутрішніми нормативними актами; 

5) розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ» з підстав та у порядку, визначених законодавством, 

Статутом ЧНУ та його внутрішніми нормативними актами; 

6) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ»; 

7) затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ВСП «Фаховий коледжу 

ЧНУ» у випадках та порядку, визначених законодавством; 

8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Статутом 

ЧНУ. 

3.4. ЧНУ не має права втручатися в діяльність ВСП «Фаховий 

коледжу ЧНУ», що здійснюється ним у межах його автономних прав, 

визначених законом, Статутом ЧНУ та цим Положенням. 

3.5. ЧНУ може делегувати окремі свої повноваження органу 

управління діяльність ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ». 

4. ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

4.1. Матеріально-технічну базу ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» становлять 

приміщення, комп’ютери, комп’ютерні мережі, оргтехніка, лабораторії та їх 

обладнання, засоби зв’язку і телекомунікації та інші матеріальні цінності. 

4.2. Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно, яким 

користується ВСП «Фаховий коледж ЧНУ», знаходяться на балансі ЧНУ імені 

Юрія Федьковича. 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ 

ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Управління ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» в межах повноважень, 

визначених законами, Статутом ЧНУ та цим Положенням здійснюють: 

 ЧНУ імені Юрія Федьковича; 

 директор ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»; 

 колегіальний орган управління фаховим коледжем; 

 вищий колегіальний орган громадського самоврядування; 

 органи студентського самоврядування; 
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 наглядова рада; 

 інші органи визначені цим Положенням. 

5.1. Колегіальний орган управління 

5.1.1. Педагогічна рада є колегіальним органом управління ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ», склад якого щорічно затверджується наказом 

(розпорядженням) директора. 

5.1.2. Колегіальний орган управління ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»: 

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку фахового коледжу; 

2) розглядає проект установчого документа фахового коледжу, а також 

пропозиції щодо внесення змін до нього; 

3) розглядає проект кошторису (фінансового плану) закладу та річний 

фінансовий звіт; 

4) ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних 

надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади 

у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських 

установах; 

5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

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

перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів; 

7) за поданням директора надає згоду на призначення завідувачів відділень 

та голів циклових комісій; 

8) затверджує положення про організацію освітнього процесу; 

9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про 

фахову передвищу освіту; 

10) має право вносити подання про відкликання директора коледжу з 

підстав, передбачених законодавством, установчими документами, 

контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування коледжу; 

11) 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; 

12) 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; 

13) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 
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фахового коледжу; 

14) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

15) приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього 

процесу за порушення академічної доброчесності; 

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

законодавства та установчих документів ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ». 

5.1.3. Колегіальний орган управління фахового коледжу очолює його 

голова, яким є директор. До складу колегіального органу управління ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ» можуть входити за посадами заступники керівника, 

завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій, завідувачі 

навчально-виробничих майстерень, лабораторій, інші педагогічні та науково-

педагогічні працівники, головний бухгалтер, керівники органів громадського 

самоврядування працівників фахового коледжу, керівники виборних органів 

первинних профспілкових організацій співробітників та студентів, 

представники студентського самоврядування відповідно до квот, визначених 

установчими документами фахового коледжу. При цьому не менш як 75 

відсотків загальної чисельності складу колегіального органу управління 

мають становити педагогічні та/або науково-педагогічні працівники закладу 

освіти і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів 

коледжу. Виборні представники осіб, які навчаються, обираються вищим 

органом студентського самоврядування ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ». 

Виборні представники з числа студентів ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» 

беруть участь у роботі колегіального органу управління закладу фахової 

передвищої освіти під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту 

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

віднесених до повноважень колегіального органу управління фахового 

коледжу, норма щодо обов’язкової участі в роботі колегіального органу 

управління закладу не менш як 10 відсотків виборних представників з числа 

студентів ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» не застосовується. 

4.1.1. Рішення колегіального органу управління ВСП «Фаховий коледжу 

ЧНУ», прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання 

всіма учасниками освітнього процесу. 

Рішення колегіального органу управління ВСП «Фаховий коледжу 

ЧНУ» вводяться в дію наказами керівника такого закладу. 

5.2. Наглядова рада 

5.2.1. У ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» створюється наглядова рада, 

персональний склад якої затверджує ЧНУ строком на п’ять років у кількості 

від трьох до п’яти осіб. 

5.2.2. До складу наглядової ради не можуть входити працівники ВСП 
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«Фаховий коледжу ЧНУ» та здобувачі вищої/(фахової передвищої) освіти 

цього закладу. 

5.2.3. Наглядова рада ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» сприяє вирішенню 

перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для 

забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення 

контролю за їх використанням, ефективній взаємодії ВСП «Фаховий коледжу 

ЧНУ» з державними органами та органами місцевого самоврядування, 

громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської 

діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і 

конкурентоспроможності закладу освіти. 

5.2.4. Наглядова рада має право: 

1) сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

2) брати участь у роботі колегіальних органів з правом дорадчого голосу; 

3) брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку; 

4) контролювати дотримання установчих документів фахового коледжу; 

5) проводити конкурсний відбір на посаду директора ВСП «Фаховий 

коледжу ЧНУ»; 

9) розглядати щорічні звіти директора про реалізацію стратегії розвитку 

закладу; 

10) ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

діяльності ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» (не більше одного разу протягом 

строку повноважень наглядової ради); 

11) відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у 

діяльності директора; 

12) вносити ЧНУ подання про заохочення або відкликання директора 

фахового коледжу з підстав, визначених законодавством, установчими 

документами ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» або контрактом; 

13) здійснювати інші права, визначені законом та установчими 

документами ВСП «Фаховий коледж ЧНУ». 

5.2.5. Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради 

визначаються Положенням ВСП «Фаховий коледж ЧНУ». Наглядова рада 

закладу у своїй діяльності керується принципами прозорості і підзвітності. 

Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми засідань наглядової ради 

оприлюднюються на офіційному web-сайті ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» 

протягом тижня з дня відповідного засідання. 

5.2.6. Рішення наглядової ради у письмовій формі в п’ятиденний строк 

доводяться до відома директора фахового коледжу та є обов’язковими до 

розгляду та відповідного реагування. 

5.2.7. Функції наглядової ради ВСП «Фаховий коледж ЧНУ», 

здійснюються в порядку, визначеному статутом ЧНУ. 
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5.3. Органи громадського самоврядування 

5.3.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ВСП 

«Фаховий коледж ЧНУ» є загальні збори (конференція) трудового колективу, 

включаючи виборних представників з числа студентів фахового коледжу; 

5.3.2. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу 

громадського самоврядування визначається установчими документами фахового 

коледжу. Конференція трудового колективу може проводитися в закладах 

фахової передвищої освіти, в яких працюють за основним місцем роботи понад 

150 педагогічних (науково-педагогічних) працівників. 

5.3.3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування 

мають бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу закладу 

фахової передвищої освіти. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів 

(членів) колегіального органу мають становити педагогічні (науково-

педагогічні) працівники, які працюють у цьому закладі за основним місцем 

роботи, і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів  

фахового коледжу, які обираються вищим органом студентського 

самоврядування. 

5.3.4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування 

скликається не менше одного разу на рік. 

5.3.5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування ВСП 

«Фаховий коледж ЧНУ»: 

1) погоджує за поданням колегіального органу управління установчий 

документ ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»; 

2) заслуховує щорічний звіт директора фахового коледжу та оцінює його 

діяльність; 

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про 

працю; 

4) розглядає за обґрунтованим поданням колегіального органу управління 

питання про дострокове припинення повноважень директора коледжу і 

направляє відповідне подання до ЧНУ імені Юрія Федьковича; 

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку ВСП «Фаховий коледж 

ЧНУ» і колективний договір; 

6) приймає рішення з інших питань діяльності ВСП «Фаховий коледж 

ЧНУ» відповідно до законодавства та установчих документів. 

5.4. Органи студентського самоврядування 

5.4.1. У ВСП «Фаховий коледж ЧНУ»  діє студентське самоврядування, 

яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу.  
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5.4.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів фахового 

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. 

5.4.3. Студентське самоврядування здійснюється студентами ВСП 

«Фаховий коледж ЧНУ» безпосередньо, а також через органи студентського 

самоврядування. 

5.4.4. Органи студентського самоврядування: 

1) беруть участь в управлінні ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» у порядку, 

встановленому Законом «Про фахову передвищу освіту» та цим Положенням; 

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) ВСП «Фаховий коледж ЧНУ» 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 «Про фахову передвищу 

освіту» та положенням про студентське самоврядування ВСП «Фаховий коледж 

ЧНУ». 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

6.1. Безпосереднє управління діяльністю закладу освіти здійснює 

директор ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ». Його права, обов’язки і 

відповідальність визначаються законодавством, цим Положенням, 
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посадовими інструкціями та контрактом. 

6.2. Порядок обрання, призначення та звільнення з посади директора 

ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» визначається відповідним Положенням, яке 

затверджується Вченою радою ЧНУ на підставі законодавства України. 

6.3. З обраним кандидатом на посаду директора ВСП «Фаховий 

коледжу ЧНУ» укладається контракт строком на п’ять років не пізніше одного 

місяця з дня його обрання та звільняється з посади за рішенням ректора з 

підстав, визначених законодавством про працю, Статутом університету та 

контрактом. 

6.4. Одна й та сама особа не може бути директором фахового коледжу 

більше ніж два строки. 

6.5. Директор ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» в межах наданих йому 

повноважень: 

1) організовує діяльність ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»; 

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 фахового коледжу; 

4) забезпечує дотримання законодавства, установчих документів ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ», виконання рішень вищого органу громадського 

самоврядування, колегіального органу управління фахового коледжу; 

5) подає на погодження вищому колегіальному органу громадського 

самоврядування проект установчих документів ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»; 

6) видає накази і розпорядження, надає доручення, обов’язкові для 

виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами 

ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»; 

7) відповідає за результати діяльності фахового коледжу; 

8) забезпечує виконання кошторису (фінансового плану), укладає 

договори; 

9) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників; 

10) призначає на посаду керівників відділень та циклових комісій за 

згодою колегіального органу управління ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»; 

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 ВСП «Фаховий 

коледжу ЧНУ» та поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються 

(навчалися) у коледжі; 

15) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньо-професійних програм; 

16) розробляє та ухвалює за погодженням з колегіальним органом 

управління ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» 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 ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»; 

20) сприяє та створює умови для діяльності органів громадського 

самоврядування, організацій профспілок, які діють у ВСП «Фаховий коледжу 

ЧНУ»; 

21) сприяє формуванню здорового способу життя у ВСП «Фаховий 

коледжу ЧНУ», зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу, створює належні 

умови для занять масовим спортом; 

22) спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій 

ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» подає для затвердження вищому колегіальному 

органу громадського самоврядування ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» правила 

внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує 

їх; 

23) здійснює інші повноваження, передбачені установчими документами 

закладу фахової передвищої освіти. 

6.6. Директор ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» звітує перед ЧНУ імені 

Юрія Федьковича та вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування фахового коледжу, наглядовою радою (за необхідності). 

6.7. Директор фахового коледжу зобов’язаний оприлюднювати 

щорічний звіт про реалізацію стратегії розвитку коледжу на офіційному web-

сайті коледжу. 

6.8. Директор ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» може бути звільнений з 

посади ректором ЧНУ за поданням наглядової ради або загальних зборів 

(конференції) 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 ЧНУ 
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більшістю складу педагогічної ради коледжу не раніше ніж через рік після 

призначення цього директора. Подання ректору ЧНУ про відкликання 

директора коледжу приймається, якщо його підтримали дві третини складу 

наглядової ради або більшістю голосів членів загальних зборів (конференції) 

трудового колективу фахового коледжу.  

6.9. У визначених законодавством випадках ректор ЧНУ за поданням 

наглядової ради може призначити за контрактом виконувача обов’язків 

директора фахового коледжу з метою здійснення заходів антикризового 

менеджменту, але не більш як на два роки. 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

КОШТІВ І МАЙНА 

7.1. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» з метою забезпечення своєї 

діяльності користується майном, яке знаходиться в оперативному управлінні 

ЧНУ. 

7.2. Фінансування ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» здійснюється за 

рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання 

відповідних освітніх субвенцій, а також коштів місцевих бюджетів та інших 

джерел, не заборонених законодавством. 

7.3. Фінансування ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» здійснюється з 

дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, 

публічності та прозорості у прийнятті рішень. 

7.4. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» надає пропозиції щодо 

ефективного і раціонального використання бюджетних коштів, створення 

належних умов для забезпечення освітнього процесу та проживання 

студентів. 

7.5. Оплата праці здійснюється відповідно до положень Кодексу 

законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», постанов Кабінету Міністрів 

України, які стосуються питань оплати праці та Колективним договором. 

7.6. Кошти, отримані ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» як плата за 

надання освітніх або інших послуг, а також кошти, отримані з інших джерел 

власних надходжень такого закладу, не можуть бути вилучені в дохід 

державного або місцевого бюджетів 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

8.1. Організація освітнього процесу у ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» 

здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про вищу освіту», стандартів освіти, вимог щодо 

організації навчального процесу у закладах вищої освіти, нормативно-
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правових актів Міністерства освіти і науки України та інших органів 

управління освітньою діяльністю та Статуту ЧНУ. 

8.2. Для вирішення основних питань діяльності у ВСП «Фаховий 

коледжу ЧНУ» створюються робочі та дорадчі органи (педагогічна рада, 

методична рада та інші). 

8.3. Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Фаховий 

коледжу ЧНУ» затверджується колегіальним органом управління фахового 

коледжу на підставі Типового положення про організацію освітнього процесу 

в закладах фахової передвищої освіти, яке затверджується центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

8.4. Робочі органи вирішують поточні питання діяльності ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ», виконання правил внутрішнього розпорядку, 

наказів та розпоряджень органів управління освітою, вживання заходів щодо 

покращення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку 

студентів і працівників. 

9. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

9.1. Учасниками освітнього процесу ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» є: 

 – педагогічні працівники (науково-педагогічні); 

– здобувачі вищої освіти, фахової передвищої, та інші особи, які 

навчаються у ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»; 

– фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-

професійних програмах; 

– інші працівники коледжу. 

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці. 

9.2. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших працівників, 

робочий час, їх гарантії, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних (науково-педагогічних) працівників визначаються 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» інших 

законодавчих та нормативних актів з питань вищої та фахової передвищої 

освіти.  

9.3. Посади педагогічних працівників можуть займати особи із 

ступенем магістра за відповідною спеціальністю. 

9.4. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються 

з посади директором ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ». 

9.5. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За 

результатами атестації визначається відповідність працівників займаній 

посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. 

9.6. Порядок проведення атестації педагогічних працівників 
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встановлюється Міністерством освіти і науки України. 

9.7. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань 

педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом 

Міністрів України. 

9.8. Робочий час педагогічного працівника включає час виконання 

ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових 

обов’язків. 

9.9. За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники 

та інші працівники ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» у встановленому порядку 

можуть бути: 

– представлені до державних нагород; 

– представлені до присудження Державних премій України, 

присвоєння почесних звань, відзначені іншими державними преміями, 

знаками, грамотами; 

– заохочені іншими видами морального і матеріального стимулювання 

тощо. 

9.10.  Види навчальної роботи педагогічних працівників відповідно до 

їх посад встановлюються коледжем за погодженням з виборними органами 

первинних організацій профспілки. 

9.11.  Залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої 

трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у 

випадках, передбачених законодавством. 

9.12.  Особами, які навчаються у ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ», є: 

– здобувачі вищої світи; 

– здобувачі фахової передвищої освіти; 

– здобувачі професійно-технічної освіти; 

– інші особи, які навчаються у коледжі. 

9.13. Права, обов’язки осіб, які навчаються, визначаються відповідно до 

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

освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих та нормативних 

актів з питань вищої освіти. 

9.14.  Прийом на навчання до ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» 

здійснюється на конкурсній основі відповідно до Правил прийому до ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ», розроблених на основі Умов прийому на навчання 

до закладів вищої та фахової передвищої освіти, затверджених Міністерством 

освіти і науки України. 

9.15. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

осіб, які навчаються у ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ», здійснюється 

відповідно до законодавства України. 

9.16. Порядок організації освітнього процесу у ВСП «Фаховий коледжу 
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ЧНУ» визначається відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про загальну середню освіту», 

законодавства, державних та галузевих стандартів освіти, нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України та Положення про 

організацію освітнього процесу, що затверджується педагогічною радою ВСП 

«Фаховий коледжу ЧНУ». 

9.17.  Освітній процес у ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ»  здійснюється 

за такими формами: 

– навчальні заняття; 

– самостійна робота; 

– практична підготовка; 

– контрольні заходи. 

9.18.  Основними видами навчальних занять у ВСП «Фаховий коледжу 

ЧНУ»  є: 

 – лекція; 

– лабораторне, практичне, семінарське заняття; 

– консультація. 

9.19.  Керівництво ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» забезпечує 

учасникам освітнього процесу: 

– належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування; 

– правовий, соціальний, професійний захист; 

– встановлення посадових окладів та надбавок до них відповідно до 

чинного законодавства України; 

– соціальний захист учасників освітнього процесу відповідно до Закону 

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

законодавчих і нормативних актів України. 

9.20.  Директор ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» визначає права та 

обов’язки заступників директора коледжу, керівників структурних підрозділів 

відповідно до функцій, які вони виконують. 

9.21.  Права та обов’язки навчально-допоміжного та адміністративно-

обслуговуючого персоналу визначаються «Правилами внутрішнього 

розпорядку ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ». 

10. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА 

ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ 

10.1. Відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України 

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

Державний бюджет України», постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державну казначейську службу України» та 
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інших нормативно-правових актів Державної казначейської служби України і 

Міністерства фінансів України щодо обліку коштів та розрахунків бюджетних 

установ ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» складає затверджені форми місячної, 

квартальної та річної звітності, подає їх до Міністерства освіти і науки 

України, органів Державної казначейської служби України, Державної 

фіскальної служби України, Державної служби статистики України, 

Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України. 

10.2. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» самостійно здійснює оперативний, 

бухгалтерський та фінансовий облік власної діяльності, веде статистичну 

звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку 

до органів, яким законодавством України надано право контролю за 

відповідними напрямами діяльності. 

10.3. Доходи (прибутки) ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» 

використовуються для фінансування видатків на його утримання, реалізації 

мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Положенням. 

10.4. Аудит діяльності ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» здійснюється 

згідно з чинним законодавством України. 

10.5. Директор та головний бухгалтер ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» 

несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та 

статистичної звітності. 

11. МОВА ВИКЛАДАННЯ 

11.1. Мовою викладання у ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» є державна 

мова. Засади мовної політики у ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» 

визначаються Законом України "Про освіту". 

11.2. Атестація здобувачів освіти ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» 

проводиться державною мовою. 

11.3. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності 

Фаховий коледж ЧНУ має право прийняти рішення про викладання однієї чи 

кількох дисциплін англійською та/або іншими мовами країн Європейського 

Союзу. 

12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

12.1. ВСП «Фаховий коледжу ЧНУ» має право на встановлення 

міжнародних зв’язків згідно  з чинним законодавством. 

12.2. Основні види зовнішньоекономічної діяльності ‒ підготовка фахівців 

для зарубіжних країн, порядок навчання іноземних студентів визначається 

відповідним Положенням. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19



