
2. Мета, предмет діяльності, права та обов’язки Коледжу
2.1. Метою діяльності Коледжу є провадження на підставі відповідної

ліцензії освітньої діяльності, пов’язаної із здобуттям ступеня бакалавра,
молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, забезпечення здобуття
профільної середньої освіти академічного спрямування, проведення
прикладних наукових досліджень, творчої мистецької та навчально-методичної
діяльності.

2.2. Основні напрями діяльності Коледжу:
- підготовка, відповідно до регіонального замовлення і договірних

зобов'язань, висококваліфікованих фахівців для закладів освіти,
правоохоронних органів, видавничих центрів;

- наукова та інноваційна діяльність;
- фінансово-господарська діяльність;
- інші напрями діяльності, що не суперечать чинному законодавству

України.
2.3. Головними завданнями Коледжу є:
2.3.1. Забезпечення підготовки фахівців з фаховою  передвищою освітою

та фахівців з початковим і першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з таких
галузей знань та спеціальностей:

- галузь  01 Освіта,  спеціальності:
012 Дошкільна освіта;
013 Початкова освіта;
014 Середня освіта (Музичне мистецтво);
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво);

- галузь 06 Журналістика, спеціальність 061 Журналістика;
- галузь 08 Право, спеціальність 081 Право.
2.3.2. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує

здобуття особами вищої освіти відповідного освітнього ступеня за обраними
спеціальностями;

2.3.3. Провадження наукової діяльності шляхом проведення прикладних
наукових досліджень та забезпечення творчої діяльності учасників освітнього
процесу;

2.3.4. Здійснення дослідницько-пошукової, експериментальної, творчої,
мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;

2.3.5. Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку
держави через формування людського капіталу;

2.3.6. Формування особистості шляхом патріотичного, правового,
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та
самоорганізовуватися в сучасних умовах;

2.3.7. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі
інноваційної освітньої та наукової діяльності;



2.3.8. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього
процесу їхніх здібностей і талантів;

2.3.9. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових
цінностей і досягнень суспільства;

2.3.10. Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і
культурного рівня громадян;

2.3.11. Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної
діяльності в галузі освіти, науки, мистецтва і культури;

2.3.12. Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння
працевлаштуванню випускників;

2.3.13. Надання повної загальної середньої освіти академічного
спрямування, яка забезпечує підготовку  фахівців з фаховою  передвищою
освітою та початковим і першим рівнем вищої освіти (на підставі ліцензії та
сертифіката про акредитацію) у відповідності із стандартами вищої освіти,
згідно з чинним законодавством;

2.3.14. Забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки
здобувачів освіти відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та   вимог
до фахівців з фаховою передвищою освітою та початковим і першим рівнем
вищої освіти;

2.3.15. Забезпечення виконання регіонального замовлення та угод на
підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою та початковим і першим
рівнем вищої освіти;

2.3.16. Забезпечення умов для навчання педагогічних та науково-
педагогічних працівників в аспірантурах, докторантурах, закладах вищої
освіти, підвищення освітньо-культурного рівня усіх працівників Коледжу;

2.3.17. Надання громадянам освітніх послуг, незаборонених
законодавством України, зокрема, підготовки (перепідготовки) кадрів.

2.4. Діяльність Коледжу провадиться на принципах:
- автономії та самоврядування;
- розмежування повноважень Органу управління майном та органу, що

реалізує державну політику у сфері освіти та науки, органів управління
Коледжу та його структурних підрозділів;

- студентоцентрованого навчання і викладання;
- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних

організацій.
2.5. Коледж має право:

- розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованих
спеціальностей;

- самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього
процесу;



- обирати типи програм підготовки молодших бакалаврів та бакалаврів,
що передбачені Національною стандартною класифікацією освіти та
Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших
працівників;

- приймати рішення і здійснювати дії, які віднесені до компетенції
Коледжу й не суперечать законодавству України;

- формувати та затверджувати штатний розпис відповідно до чинного
законодавства;

- запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-
дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього
процесу;

- надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до
законодавства;

- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої,
наукової та інноваційної діяльності;

- самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і
програми навчальних дисциплін;

- присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які
відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації
після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

- утворювати заклади загальної середньої освіти відповідно до
законодавства;

- утворювати та ліквідовувати свої структурні підрозділи, відповідно до
чинного законодавства;

- провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники,
навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну
поліграфічну базу;

- провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із
закладами вищої освіти, науковими установами та іншими
юридичними особами;

- запроваджувати власну символіку та атрибутику;
- встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення

учасників освітнього процесу;
- звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у

сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення
нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати
участь у роботі над проектами;

- провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до
законодавства України та цього Статуту;

- розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання
платних послуг в межах затвердженого кошторису та згідно з чинним
законодавством;

- встановлювати нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну
посаду науково-педагогічного та наукового працівника;

- використовувати майно, закріплене за ним, на праві оперативного
управління, у тому числі для провадження господарської діяльності,



передавати його в оренду відповідно до законодавства України та
рішень Органу управління майном;

- відкривати рахунки в національній та іноземних валютах,
користуватися банківськими кредитами, відповідно до чинного
законодавства;

- спрямовувати кошти на соціальну підтримку учасників освітнього
процесу в межах затвердженого кошторису;

- здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів,
згідно з чинним законодавством;

- користуватися земельними ділянками згідно з чинним законодавством
України;

- отримувати благодійну допомогу відповідно до Закону України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації»;

- готувати фахівців за регіональним замовленням, відповідно та у
порядку встановленому законодавством України;

- здійснювати міжнародне співробітництво відповідно до вимог
чинного законодавства;

- брати участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
- сприяти фаховій підготовці і стажуванню здобувачів освіти за

кордоном;
- створювати власні або використовувати за договором інші

матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої
практики осіб, що навчаються в Коледжі, а також для власної
господарської діяльності;

- розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-
оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних підрозділів;

- визначати форму оплати, систему надбавок, доплат, премій та інші
умови матеріального стимулювання науково-педагогічним,
педагогічним та іншим працівникам відповідно до чинного
законодавства;

- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
2.6. Коледж зобов'язаний:
- дотримуватися вимог Конституції України, законів України «Про

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту»,  «Про
загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування
української мови як державної», інших законодавчих та нормативно-
правових актів, рішень Органу управління майном та цього Статуту;

- дотримуватися державних стандартів освіти;
- забезпечувати згідно з законодавством проведення освітньої

діяльності;
- дотримуватися фінансової дисципліни та здійснювати збереження та

ефективне використання майна, що передане Органом управління
майном та закріплене за Коледжем на праві оперативного управління;

- здійснювати соціальний захист учасників освітнього процесу, згідно з
чинним законодавством;



- вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних
новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного
плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних,
педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

- мати внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, у тому
числі затверджену політику забезпечення дотримання учасниками
освітнього процесу академічної доброчесності (кодекс академічної
доброчесності);

- створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти, фахової
передвищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

- оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах
та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і
виконання зобов’язань;

- здійснювати освітню діяльність на засадах студентоцентрованого
навчання;

- вести облік військовозобов’язаних, відповідно до чинного
законодавства;

- забезпечувати дотримання прав і обов’язків учасників освітнього
процесу;

- здійснювати інші зобов’язання визначені чинним законодавством.


