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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Конституції України, 

Закону України «Про освіту» від 23.03.96 № 100/96 ВР, Закону України «Про 

вищу освіту» від 17.01.02 № 2984-111, постанови Кабінету Міністрів України 

від 05.09.96 ЛІ» 1074 «Про затвердження Положення про державний вищий 

навчальний заклад», Статуту Державного вищого навчального закладу 

«Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України 

(далі - ЗІ IV) і є документом, який регламентує діяльність Економіко-

правничого коледжу Запорізького національного університету (далі Коледж), 

який створено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.08. N1» 188. 

Коледж є структурним підрозділом (без права юридичної особи) 

Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний 

університет» Міністерства освіти і науки України, а також суб'єктом 

освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб 

особи, суспільства і держави, реалізації національних, міжнародних і 

регіональних освітніх, наукових, економічних програм, сприяння розвитку 

кадрового потенціалу, створення системи розвитку і самовдосконалення 

обдарованої учнівської молоді. 

Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 

Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки 

України, міністерств і відомств та цим 1 Іоложенням. 

1.2. Юридична адреса Коледжу: 

69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66а, телефон: (061) 218-75-39, 

факс (061) 213-31-29 

1.3. Ос новії н м и напрямами діяльності Коледжу є: 

- підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст»; 
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- культурно-освітня, спортивно-оздоровча діяльність; 

- науково-методична та інфомаційна діяльність, підготовка 

навчальію-методичмої, наукової літератури; 

- розробка інтегрованих освітньо-професійних програм і навчальних 

планів з метою впровадження ступеневої системи підготовки фахівців за 

відповідними напрямами підготовки згідно з отриманою ЗНУ ліцензією, а 

також науково-методичного забезпечення навчального процесу. 

1.4. Коледж надає освітні послуги, пов'язані з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсової підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями відповідно до 

рішення Державної акредитаційної комісії. 

1.5. Коледж здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців: на 

основі повної загальної середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації 

молодшого спеціаліста; на основі базової загальної середньої освіти і 

присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста та з одночасним 

отриманням повної загальної середньої освіти. 

1.6. Випускники Коледжу, які повністю виконали навчальний план, 

отримують документи про освіту відповідного державного зразка. 

1.7. Коледж, за рішенням ДАК, здійснює підготовку до вступу до 

вищих навчальних закладів громадян України. 

1.8. Коледж мас: на основі базової середньої освіти - денну форму 

навчання; на базі повної середньої освіти - денну та заочну форми навчання. 

1.9. Організацію прийому студентів до Коледжу здійснює Приймальна 

комісія ЗНУ. 

Прийом студентів до Коледжу здійснюється згідно з Правилами 

прийому до ЗНУ, які затверджуються Міністерством освіти і науки України. 

1.10. Для здійснення діяльності, передбаченої чинним законодавством 

та даним Положенням, Коледж має власну круглу печатку та штампи. 
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2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ 

2.1. Головними завданнями Коледжу є: 

- підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями 

для міністерств, відомств, закладів освіти, підприємств, установ, організацій 

України та інших держав; 

- провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, 

наукову, культурну, методичну роботу; 

- забезпечення студентам умов для оволодіння системою знань у 

відповідних галузях, підготовки їх до професійної діяльності; 

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 та долю суспільства, держави й 

людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та 

взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами. 

2.2. Коледж має право: 

- вносити пропозиції щодо відкриття нових напрямів підготовки і 

спеціальностей; 

- організовувати та проводити науково-методичні конференції, 

семінари, олімпіади, конкурси; 

- вирішувати питання навчально-виховної, методичної діяльності; 

- користуватися пільгами, встановленими законодавством України 

для закладів вищої освіти; 

- вносити пропозиції щодо змін структури Коледжу відповідно до 

рішень педагогічної ради Коледжу та вченої ради ЗНУ. 

2.3. Коледж зобов'язаний виконувати всі вимоги, що покладені на 

нього Статутом ЗНУ. 
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2.4. Коледж несе відповідальність за: 

- виконання вимог чинного законодавства, усіх інших вимог, 

покладених на нього Статутом ЗНУ та даним Положенням; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

- дотримання безпечних умов проведення освітньої діяльності; 

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та громадянами, у тому числі за 

міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни та псування державного майна. 

3. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ 

3.1. Коледж с одним зі структурних підрозділів ЗНУ. Структура 

Коледжу та зміни у структурі Коледжу затверджуються наказом ректора ЗІ IV 

ш поданням педагогічної ради Коледжу або вченої ради ЗІ ІУ, згідно зі 

Статутом ЗНУ, цим Положенням та головними завданнями діяльності 

Коледжу. 

3.2. Основними структурними підрозділами Коледжу є відділення, що 

об'єднують навчальні групи одного або кількох напрямів, за якими 

иійснюється підготовка фахівців. Відділення створюються наказом ректора 

ЗНУ за поданням директора Коледжу, якіцо на ньому навчається не менш, 

ніж 150 студентів. 

3.3. Структурним підрозділом, що проводить виховну, навчальну та 

методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін є 

іредметна (циклова) комісія, яка створюється наказом ректора ЗНУ за умови, 

якщо до ії складу входять не менше, ніж три педагог ічні працівники. 

Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад 

затверджуються наказом ректора ЗІ ІУ на кожний навчальний рік. 

3.4. У Коледжі діють підрозділи для забезпечення навчально-виховного 
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процесу: навчальні кабінети та лабораторії, лекційні зали для проведення 

навчання, практичної підготовки та виховної роботи та інші підрозділи. 

3.5. Структурні підрозділи Коледжу діють відповідно до окремих 

положень, які розробляються директором Коледжу та затверджуються 

ректором ЗНУ відповідно до Положення про Коледж. 

3.6. Ректор ЗНУ призначає директора Коледжу, керівників структурних 

підрозділів Коледжу. 

4. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ 

4.1. Коледж у питаннях управління його діяльністю підпорядкований 

Запорізькому національному університету. Права та обов'язки Коледжу 

визначаються в межах чинного законодавства. Статуту Запорізького 

національного університету та І Іоложення про Коледж. 

4.2. Запорізький національний університет: 

- здійснює навчально-методичне керівництво коледжем, контроль за 

.^отриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування; 

- здійснює ліцензування та акредитацію Коледжу; 

- забезпечує виконання державного замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою; 

- сприяє працевлаштуванню випускників Коледжу, їх соціальному 

захисту; 

- затверджує умови прийому до Коледжу; 

- забезпечує підготовку та затвердження І Іоложення про Коледж; 

- веде облік на окремому рахунку надходжень доходів та контролю* 

виконання кошторису Коледжем; 

- веде бухгалтерський облік грошових коштів, товарно-матеріальних 

цінностей, заробітної плати та здійснює перерахування платежів через органи 

Державного казначейства України; бухгалтерська, статистична та інша 

звітність Коледжу включається до зведеної звітності ЗНУ; 
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- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України. 

4.3. Права та обов'язки директора Коледжу. 

4.3.1. Безпосереднє управліня діяльністю Коледжу здійснює директор, 

який призначається та звільняється з посади наказом ректора ЗНУ. Директор 

обирається на цю посаду за конкурсом вченою радою ЗНУ відповідно до 

статті 39 Закону України «Про вищу освіту». З директором Коледжу 

укладається контракт. 

4.3.2. Директор керує Коледжем згідно з чинним законодавством. 

Статутом ЗНУ та цим Положенням. 

4.3.3. Директор Коледжу зобов'язаний діяти в інтересах 'ЗНУ в межах 

своїх повноважень. 

4.3.4. Ректор ЗНУ делегує директору Коледжу такі повноваження: 

- видавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 

працівниками і функціональними підрозділами Коледжу; 

- відповідати за результати діяльності Коледжу перед ЗІ ІУ: 

- передоручати окремі повноваження заступникам директора та 

керівникам функціональних підрозділів; 

- володіти та використовувати отримані майно га кошти; 

- забезпечувати безпеку життєдіяльності та охорону праці, 

дотримання законності га порядку; 

- контролювати виконання навчальних планів і програм; 

- забезпечувати дотримання службової та державної таємниці; 

- здійснювати контроль за якістю роботи викладачів, організацією 

навчально-внховної та культурно-масової роботи, станом фізичного 

виховання і здоров'я, організовувати побутове обслуговування учасників 

кавчально-виховного процесу та інших працівників Коледжу; 

4.3.5. Директор Коледжу щорічно звітує перед загальними зборами 

трудового колективу Коледжу та перед вченою радою ЗНУ. Директор 

відповідає за провадження освітньої діяльності у Коледжі, стан і збереження 

будівель і майна. 
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4.3.6. Директор Коледжу за посадою є членом вченої ради ЗНУ та 

Приймальної комісії університету. 

4.4. Заступників директора Коледжу призначає Ректор 41ІУ за 

поданням директора Коледжу. 

4.5. Прийняття на роботу викладачів Коледжу проводиться згідно з 

чинним законодавством України та Статутом ЗНУ. 

4.6. Педагогічна рада Коледжу створюється згідно з Законом України 

«Про вищу освіту». Вона об'єднує педагогічних та інших працівників 

Коледжу і ЗНУ, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному 

процесі. До складу педагогічної ради входять директор Коледжу, його 

заступники, викладачі Коледжу і, за узгодженням із деканами відповідних 

оакультетів. завідуючі та викладачі кафедр ЗНУ, які здійснюють навчально-

виховну роботу в Коледжі. Склад педагогічної ради Коледжу затверджується 

наказом ректора ЗНУ за поданням директора Коледжу. 

Педагогічна рада Коледжу розглядає питання навчально-методичної, 

науково-дослідної, виховної діяльності та матеріально-технічного 

убезпечення Коледжу, заслуховує звіти про роботу викладачів Коледжу, 

ініціює проведення науково-дослідних та господарських робіт, спрямованих 

на поліпшення навчальної, наукової та методичної роботи. 

Рішення педагогічної ради Коледжу мають рекомендаційний характер. 

Термін повноваження педагогічної ради К о л е д ж у - о д и н навчальний рік. 

Головою педагогічної ради є директор Коледжу, його заступником 

заступник директора з навчальної роботи. 

На підставі рішення педагогічної ради директор може видавати накази і 

г^зпорядження. Розгляд питань педагогічною радою і прийняті нею рішення 

фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова та секретар 

педагогічної ради Коледжу. 

4.7. У разі потреби у Коледжі створюються методична та науково-

-ехнічна ради. Порядок їх створення, склад і функції визначаються наказом 

лектора ЗНУ за поданням директора Коледжу. 
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Ухвали методичної та науково-технічної рад Коледжу мають 

г^хоменда^йний характер. Термін повноважень методичної та науково-

ічної Коледжу - один навчальний рік. 

4 * Безпосереднє керівництво навчальною, навчально-виробничою, 

акчсвною. УЄТОДИЧНОЮ та адміністративно-господарською діяльністю 

Кс елж> іл йс?іюють заступники директора, що відповідають за ці напрями 

роботи 

5. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КОЛЕДЖУ 

5.1. У* Коледжі створюються органи студентського самоврядування, які 

сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього 

•язичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського 

(самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції. 

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий 

характер. 

5.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування Коледжу 

( д у ю т ь с я чинним законодавством, нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України, Статутом ЗНУ та цим І Іоложенням. 

5.3. Основними завданнями органів студентського самоврядування с: 

- 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, кл>бів за інтересами; 

- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями; 
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- сприяння проведенню серед студентів СОЦІОЛОГІЧНИХ досліджень; 

- сприяння працевлаштуванню випускників. 

5 - В _ІІМ органом студентського самоврядування в Коледжі є 

вое бере.чи я студентів Коледжу, яка: 

- . ч в а - о с Положення про студентське самоврядування; 

юигге виконавчий орган студентського самоврядування; 

- в т а з ч а с структуру, повноваження та порядок обрання виконавчого 

о с І с т > ського самоврядування. 

В» 'Сг_ь-им органом студентського самоврядування Коледжу є 

сг^-ентсьха гала, яка обирається конференцією студентів коледжу терміном 

за 1 рік. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦГХУ 

6 ! Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є студенти. 

Швр-.вг.: та педагогічні працівники, спеціалісти, представники системи освіти 

~а нших -станов, які беруть участь у навчально-виховній роботі, у 

^ о з е л е н и : виробничих практик. 

61 Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу 

• п н а ч а ю т ь с я Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту». Статутом 

|ЗН> - Полож енням про Коледж, Правилами внутрішнього трудового 

р ц п о р я д к у З НУ, посадовими інструкціями та іншими положеннями. 

6.5 На студентів Коледжу поширюються всі права та обов'язки 

сг> зентів З НУ. 

Ь- Студенти Коледжу мають право на здобуття освітньо-

Іщазвфікашйного рівня молодшого спеціаліста. 

10 



0.5 Випускники Коледжу мають право продовження освіти на 

•льтетал ЗНУ на основі отриманого в Коледжі освітньо-кваліфікаційного 

ддл : :я наступного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Т. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Порядок організації навчального процесу в Коледжі визначається 

ло Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», державних 

ів освіти, «Положення про організацію навчального процесу у 

навчальних закладах». Статуту 31ІУ та цього І Іоложення. 

8. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ КОЛЕДЖУ 

ТА ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

4 ' Коледж здійснює міжнародні зв'язки на основі укладених ЗНУ 

іь з іноземними громадянами, закладами освіти, громадськими 

ц фондами та іншими організаціями. 

> 2 Основними видами міжнародних зв'язків є: 

- навчання студентів і стажування викладачів; 

- проведення спільних семінарів, конференцій та олімпіад, обмін 

тощо. 

9. МАЙНО КОЛЕДЖУ 

с І Коледж користується майном, закріпленим за ЗІ 1У. 

2 3 метою забезпечення навчально-виховної діяльності ЗНУ нада< в 

ид.«^ • ьаг-г-я Коледжу будівлі, споруди, земельні ділянки, обладнання га 

ЗЕ—. ч^:ері^:ьно-технічиі цінності. 
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10. П Л А Н У В А Н Н Я І Ф І Н А Н С У В А Н Н Я Д І Я Л Ь Н О С Т І 

К О Л Е Д Ж У 

. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок державного, 

бюджетів. 

2 Додатковими джерелами фінансування є кошти за підготовку 

Б відповідно до укладених угод, плата за оренду приміщень Коледжу, 

відповідно до чинною законодавства платні освітні та інші послуги, 

льні грошові та майнові внески фізичних та юридичних осіб, дотації 

в державної влади та місцевого самоврядування. 

10-3. Коледж вносить пропозиції до ректорату "ЗІ ІV щодо використання 

позабюджетних коштів. 

- Щорічно Коледж подає до Ректорату ЗНУ для затвердження 

структуру і штатний розпис у межах виділеного ЗІ ІУ 

у ванн я за рахунок економії коштів. Ректор ЗНУ може преміювати га 

цю ваги доплати працівникам Коледжу. 

5. Оплата праці працівників Коледжу здійснюється відповідно до 

>аконодавства України, Статуту ЗНУ, Колективного договору і 

Положення. 

10.6. У порядку взаємообміну та за необхідності глибокою вивчення 

досягнень науки й передового педагогічного досвіду, Коледж може 

на договірних засадах вчених, спеціалістів ЗНУ та інших вищих 

освіти для проведення занять чи виконання іншої навчальної, 

укової діяльності. Оплата праці працівників ЗНУ, залучених до 

3/'.\овної роботи у Коледжі, може здійснюватись на умовах 

оплати праці. 

I I . Р Е О Р Г А Н І З А Ц І Я Т А Л І К В І Д А Ц І Я К О Л Е Д Ж У 

11. . Реорганізація та ліквідація Коледжу здійснюється згідно з чинним 

•м. 
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12. П О Р Я Д О К В Н Е С Е Н Н Я ЗМІН ДО П О Л О Ж Е Н Н Я ПІЧ) 

КОЛЕДЖ 

12.1. Зміни та доповнення до Положення затверджуються й 

погоджуються в тому ж порядку, що і саме Положення. 

12.2. Це Положення запроваджується в дію з моменту його 

затвердження ректором ЗНУ. 

Директор Економ і ко-

правничого коледжу ЗНУ ^ .!>»• ' О.Є. Грибанова 
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В Положенні пго л 
Економіко - пРльни'гии 
КОЛЕДЖ зну 
ПРОШИТО І ПРОНУМЕРО&АНО 
А (ТРИНАДЦЯТЬ) Ареуиііб. 

Рвктог 
С. M.Tw игеико 


