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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Гуманітарно-педагогічний коледж (надалі Коледж) створено як структурний підрозділ 
Мукачівського державного університету (надалі Університет) з підготовки молодших 
спеціалістів на базі Педагогічного училища, утвореного у 1914 році як державну вчительську 
семінарію. 24 серпня 1946 року Постановою Народної Ради Закарпатської України закладу було
л.-.дано статус педагогічного училища, а ЗО грудня 2008 року реорганізовано у Гуманітарно- 
педагогічний коледж Мукачівського державного університету.

Коледж заснований як державний навчальний заклад без права юридичної особи і 
підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

1.2. Адреса коледжу:
89600, Закарпатська область,
м. Мукачево, вул. Я. Коменського, № 59,
тел.(факс) 3-94-43. 3-93-55

1.3. Коледж створено наказом Міністерства освіти і науки України від ЗО грудня 2008
н. ку №1220 відповідно до положення "Про державний вищий навчальний заклад освіти", 
потверджено постановою Кабінету міністрів України від 05.09.1996 року №1074.

1.4. У своїй діяльності Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного 
університету керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу
світу", постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету міністрів 

'. країни, положенням про державний вищий навчальний заклад, положенням про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах. Статутом Мукачівського державного 
університету, цим Положенням, наказами ректора МДУ, директора коледжу, нормативними та 
іншими актами України щодо освітньої діяльності та ін.

1.5. Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету 
віднесений до вищих навчальних закладів освіти 1-11 рівнів акредитації і має право готувати 
: ахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" на основі базової загальної 
середньої освіти з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Мета і предмет діяльності:
Коледж створено з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою освітою за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" з наступних напрямів та 
спеціальностей:

* Підготовка фахівців за напрямом 0101 "Педагогічна освіта" зі спеціальності
5.01010201 "Початкова освіта" (у відповідності до Акту узгодження переліку 
спеціальностей: за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 013 Початкова освіта 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») із однією з додаткових 
спеціалізацій, за вибором студента.

■ Підготовка фахівців за напрямом 0101 "Педагогічна освіта" зі спеціальності
5.01010101 "Дошкільна освіта"(у відповідності до Акту узгодження переліку 
спеціальностей: за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») із однією з додаткових 
спеціалізацій, за вибором студента.

* Підготовка фахівців за напрямом 0202 "Мистецтво" зі спеціальності 5.02020401 
"Музичне мистецтво*"(у відповідності до Акту узгодження переліку 
спеціальностей: за галуззю знань 01 Освіта зі спеціальності 014.13 Середня освіта 
(Музичне мистецтво) освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

* 1 іроведення професійної орієнтації серед учнів загальноосвітніх шкіл області.
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* Проведення державної підсумкової атестації студентів із загальноосвітніх 
дисциплін.

* Підготовка студентів до професійної діяльності.
■ Забезпечення підвищення рівня підготовки молодших спеціалістів регіону.
* 1 Іідготовка кваліфікованих фахівців для подальшого продовження навчання за 

скороченими термінами підготовки з обраної спеціальності та напрямом підготовки, 
отримання вищого рівня освіти в Університеті.

* Створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між 
' педагогічними працівниками та студентами.

* Дотримання вимог національної спрямованості освіти, незалежності від політичних, 
громадських і релігійних об'єднань.

2.2. Предметом діяльності Коледжу є:
а Організація підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами підготовки 

молодшого спеціаліста в межах ліцензованого обсягу.
■ Організація підготовки студентів відповідно до програм дисциплін 

з ага л ь н о о с в і тн ь ої гі і д гото вк и.
* Забезпечення наукового і професійного зростання, вдосконалення педагогічної 

майстерності викладачів через проходження стажування в Університеті.
2.3. Основними напрямками діяльності Коледжу є:

* Підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
"молодший спеціаліст" з напрямів "Педагогічна освіта" і "Мистецтво" згідно з 
державними замовленнями і договірними зобов’язаннями для освітньої діяльності.

4 Реалізація державної політики в галузі освіти відповідно до вимог законів України 
"Про' освіту", "Про вищу освіту", виконання державної національної програми 
"Освіта" (Україна XXI століття), реформування вищої освіти щодо запровадження 
системи ступеневої підготовки з урахуванням регіональних особливостей і 
передового світового досвіду. досягнення соціально-необхідного рівня
загальноосвітньої підготовки в обсязі державного компоненту освіти.

* Задоволення потреб громадян, суспільства і держави у вищій освіті, шляхом 
підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти з 
одночасним наданням можливості здобути повну загальну середню освіту та 
отримання атестату про повну загальну середню освіту в рамках відповідних 
напрямів та спеціальностей.

“ Органічне поєднання навчання і виховання відповідно до потреб студентської 
молоді, формування соціально зрілої, творчої особистості громадянина України.

* Створення оптимальних організаційно-педагогічних, науково-методичних,
матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних умов функціонування коледжу на 
рівні, не нижчому від державних стандартів.

■ Науково-методична та інформаційна діяльність, підготовка навчально-методичної, 
11 ауковоїі і і тератури.

* Розробка освітньо-професійних програм і навчальних планів з метою впровадження 
ступеневої системи підготовки фахівців зі спеціальностей, які є в Університеті.

2.4. Перелік напрямів діяльності, що виконуються Коледжем може бути доповнений і 
розширений згідно з чинним законодавством та у погодженості з ректором Університету.

2.5. Випускники Коледжу, які в повному обсязі виконали навчальний план, отримують 
диплом молодшого спеціаліста державного зразка та мають змогу продовжити навчання на 
вищих освітньо-кваліфікаційних рівнях в Університеті за скороченими програмами підготовки.
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2.6. Студенти Коледжу, які в повному обсязі виконали програми дисциплін 

загальноосвітньої підготовки та пройшли державну підсумкову атестацію, після закінчення 
другого курсу отримують атестат про повну загальну середню освіту державного зразка, які 
зберігаються в особовій справі студента до закінчення ним навчання.

3. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОЛЕДЖУ
3.1. Головними завданнями Коледжу є:

* Проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, 
культурну, методичну діяльність.

■ Забезпечення набуття студентами знань, умінь та навичок з метою підготовки їх до 
професійної діяльності в системі освіти.

* Забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку 
фахівців з вищою освітою із освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

■ Вирішувати питання навчально-виховної, методичної діяльності.
■ Інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію що склалася на ринку 

зайнятості.
* 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, почуття власної 
гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю 
суспільства, держави і людства; забезпечення високих етнічних норм, атмосфери 
доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та 
студентами.

■ Організовувати та проводити науково-методичні конференції, семінари, олімпіади, 
конкурси.

* Проведення наукових досліджень, як основи підготовки майбутніх фахівців та 
науково-педагогічного розвитку держави.

* Проведення виховної, культурної діяльності у відповідності до затверджених 
планів та існуючих угод.

3.2. Коледж для здійснення поставлених перед ним завдань, за погодженням з ректором 
МДУ, має право:

* Визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо- 
професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів відповідних 
рівнів акредитації.

* Визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно 
до ліцензованої освітньої діяльності.

* Подавати пропозиції ректору щодо відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій.
* Готувати фахівців за державним замовленням, замовленням підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади 
громадських організацій та за договорами з громадянами.

■ Створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати 
розміри заробітної плати і матеріального заохочення в межах кошторису і згідно 
тарифної сітки.

* Отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, 
транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установі 
організацій, громадян і благодійних фондів.
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4. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

4.1. Коледж є одним з основних структурних підрозділів Університету. Структуру 
Коледжу визначає Директор Коледжу згідно Закону України "Про вищу освіту", Положення про 
державний вищий навчальний заклад освіти, Статуту Університету та головними завданнями 
діяльності Коледжу. Підставою про зміну структури Коледжу є рішення Педагогічної Ради 
Коледжу. Вченої ради Університету та конференції трудового колективу Університету та наказу 
Ректора.

4.2. Основними структурними підрозділами Коледжу є три відділення денної форми 
навчання за напрямами (спеціальностями), що об’єднують в собі навчальні групи, за якими
..ійснюється підготовка фахівців:

• Дошкільне відділення — 0101 "Педагогічна освіта" спеціальність 5.01010101
"Дошкільна освіта"(у відповідності до Акту узгодження переліку спеціальностей: 
галузь знань 01 Освіта, спеціальність 012 Дошкільна освіта освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

* Шкільне відділення — 0101 "Педагогічна освіта" спеціальність 5.01010201
"Початкова освіта"(у відповідності до Акту узгодження переліку спеціальностей: 
галузь знань 01 Освіта, спеціальність 013 Початкова освіта освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);

■ Музичне відділення — 0202 "Мистецтво" спеціальність 5.02020401 "Музичне 
мистецтво*"(у відповідності до Акту узгодження переліку спеціальностей: галузь 
знань 01 Освіта, спеціальність 014.13 Середня освіта освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст»).

4.3. Структурним підрозділом, що проводить навчальну та методичну діяльність з однієї 
кількох споріднених дисциплін, є предметна (циклова) комісія. Перелік предметних

циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад (не менше п’ятьох осіб) 
. : зерджуються наказом директора Коледжу терміном на один навчальний рік.

Предметні'(циклові) комісії коледжу:
* предметна комісії викладачів гри на фортепіано;
а циклова комісії викладачів української та рідної мови
■ циклова комісії викладачів іноземних мов;
* циклова комісія викладачів природничих дисциплін;
* циклова комісія викладачів математичних дисциплін;
* предметна комісія викладачів гри на народних інструментах;
* циклова комісія викладачів образотворчого мистецтва та трудового навчання;
■ предметна комісія викладачів диригентських дисциплін;
* предметна комісія викладачів хорових, музично-теоретичних дисциплін та музичного

виховання;
* циклова комісія викладачів суспільних дисциплін;
■ циклова комісія викладачів дошкільної, шкільної педагогіки та фізичного виховання;
* і\ і етод ко м і с і я ке р і в н и к і в а ка де м і ч н их гру п.
4.4. За погодженням з ректором МДУ коледж може створювати навчальні підрозділи, 

рси. що надають платні освітні послуги.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

5.1. Керівник відокремленого структурного підрозділу (директор коледжу) відноситься до 
. історії керівники. Директор призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора

університету.
5.2. Директор Коледжу:
“ Здійснює загальне керівництво Коледжем, в межах чинного законодавства вирішує 

питання діяльності Коледжу;
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* Представляє Коледж в державних та інших органах, відповідає за результати 

діяльності Коледжу перед МДУ та органом управління, у підпорядкуванні якого він 
перебуває, звітує перед ними;

■ Подає документи на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищому навчальному закладі.
Діє в рамках кошторису бюджетних асигнувань! затверджених Коледжу, є 
розпорядником майна і коштів, забезпечує результативність і ефективність їх 
використання, виконує кошторис Коледжу, в межах його компетентності укладає 
угоди, дає доручення;

* Для вирішення основних питань діяльності Коледжу відповідно до Статуту 
. Університету, Положення про Коледж вищого навчального закладу директор

створює відповідні робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження;
* Видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і 

структурними підрозділами Коледжу;
* Укладає угоди про співробітництво, встановлює відповідно до чинного 

законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами інших країн, 
міжнародними організаціями, фондами тощо;
Вносить пропозиції ректору вищого навчального закладу щодо структури і 
штатного розпису Коледжу;
Подає ректору МДУ пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи 
працівників Коледжу згідно з чинним законодавством України;
Застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до 
дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України; 
Забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах Коледжу;

■ Визначає функціональні обов'язки працівників Коледжу;
а За погодженням з ректором Університету формує контингент студентів Коледжу, 

надає необхідні документи для нарахування студентам стипендій відповідно до 
Порядку призначення і виплати стипендій;

* Готує проекти наказів про відрахування та поновлення на навчання осіб, які 
навчаються у філії вищого навчального закладу, за погодженням з органами 
студентського самоврядування, та подає їх на підпис ректору;

* Забезпечує облік, збереження та поповнення навчально-матеріальної бази 
відповідно до нормативних вимог, підготовку та подання встановленої звітності;

5 Контролює виконання навчальних планів і програм;
Забезпечує облік, збереження і поповнення майна, облік і зберігання документації, 
залучення для здійснення діяльності, передбаченої Статутом Університету та 
Положенням про Коледж, додаткових джерел фінансових і матеріальних коштів;

■ Контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами Коледжу;
* Забезпечує дотримання службової та державної таємниці;

Здійсню! контроль за якістю роботи викладачів, ростом їх професійної 
майстерності, організацією навчально-виховної, культурно-масової роботи, станом 
фізичного виховання і здоров'я студентів;

* Організовує побутове обслуговування студентів та викладачів, здійснює заходи 
щодо їх оздоровлення.

5.3. Директор Коледжу може делегувати частину своїх прав і обов'язків заступникам 
.. лектора Коледжу, іншим відповідальним працівникам навчального закладу.

Для забезпечення оперативного і скоординованого управління начально-виховним 
тесом, науковою роботою в Коледжі вводяться посади заступників директора Коледжу у 

тдтовідності до типових штатних нормативів та інші структурні підрозділи, що забезпечують 
.ттіальпо-внховний процес в Коледжі та його ефективну роботу.

5.4. Директор Коледжу несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
і тедж завдань, виконання навчальних планів і програм, результати фінансово-господарської 
.іятьності, збереження будівель, переданих Коледжу у користування.



6. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ
Органи студентського самоврядування Коледжу діють згідно з Статутом Університету.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Коледжі є студенти, керівні та 

здагогічні працівники, спеціалісти, представники системи освіти та інших установ, які беруть
. ..г. і. у навчально-виховній роботі, у проведенні виробничих практик.

7.2. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами 
\П.и "Про вищу освіту", Наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 02.06.1993

. Статутом Університету, Положенням про Коледж, Правилами внутрішнього розпорядку 
. к\ і Університету та іншими директивними документами.

7.3. На студентів Коледжу поширюються всі права та обов'язки студентів Університету.
7.4. Випускники Коледжу мають право на продовження освіти на факультетах 

..рситету. на основі отриманого в Коледжі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший
людіаліст" для здобуття наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", 
магістр".

,3. ОРГ АНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ КОЛЕДЖУ

8.1. Навчально-виховний процес у Коледжі організований у відповідності до законів 
сраїни "Про освіту", "Про вищу освіту", державних стандартів освіти. Положень про освітньо- 
.д::фікаційні рівні (ступневу освіту), Про державний вищий заклад освіти, Про організацію

.. пального процесу у вищих навчальних закладах.
8.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у Коледжі є 

ч.ільний план, який складається на основі розроблених Міністерством освіти і науки України
У зпх навчальних планів із конкретизацією профільного навчання.

8.3. Відповідно до навчального плану Коледжу педагогічні працівники самостійно 
рають програми, підручники, навчальні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і

щ>ки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні 
: етнології, що мають забезпечувати отримання студентами освіти на рівні державних стандартів.

8.4. Організація навчально-виховного процесу в Коледжі будується на основі науково- 
гунтовапого вибору педагогічними працівниками програм оновлення змісту, методів, форм та

с б і в навчання та виховання.
8.5. Поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять 

„с:осовуються інноваційні технології навчання, проводиться самостійна та науково-дослідна
робота.

8.6. Кількість вибірково-обов'язкових предметів, курсів за вибором, профільного 
...знання, факультативів, індивідуальних і групових занять визначається щороку у відповідності

до навчального план) у встановленому законодавством порядку для даного типу освітнього
закладу.

8.7. На перший курс денної форми навчання Коледжу зараховуються учні, які закінчили 
дев'ятий клас загальноосвітньої школи чи відповідний рівень ліцею, гімназії та інших закладів 
„дьтернативної освіти, мають здібності до вивчення відповідних дисциплін і пройшли

нкурений відбір за результатами вступних випробувань. Перелік, строки і форми проведення 
д упних випробувань визначаються приймальною комісією МДУ відповідно до Умов прийому 

вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки України.
8.8. Правила прийому студентів до Коледжу затверджуються приймальною комісією 

дізерситету. а конкурсний відбір абітурієнтів здійснює екзаменаційна, відбіркова та
. лчімальна комісія Коледжу.

Директор Коледжу очолює приймальну комісію Коледжу, склад якої та персональний 
склад екзаменаційних комісій подає на затвердження Ректору Університету.
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Контрольні показники прийом) студентів за формами навчання та спеціальностями в 

. , \  загальних для Коледжу визначаються рішенням приймальної комісії і затверджуються 
ром Університету.

Зарахування студентів на перший курс Коледжу здійснюється наказом ректора 
_ лате : у на основі ухвали приймальної комісії Коледжу та Університету.

Оск оові справи студентів, які зараховані до Коледжу, зберігаються в Коледжі.
8.4. Студентам, які зараховані до Коледжу, видається студентський квиток та залікова 
за підписом ректора Університету і скріплені гербовою печаткою Університету. 
::ро переведення на наступні курси в названих документах підписує директор, підпис 

. .хріп.згається печаткою Університету.
На кожного студента Коледжу ведеться особиста та навчальна картки встановлених

форм.

S.1U. Студенти, які не встигають із профілюючих та загальноосвітніх предметів,
п вуються з Коледжу.

Переведення, відрахування та поновлення студентів Коледжу здійснюється відповідно 
1 . . . тля Міносвіти України, погодженого з Міністерством юстиції України і

. • поєного наказом Міносвіти України від 15.07.1996 року № 245.
5.1 і. Зарахування випускників Коледжу до Університету, відрахування, переведення з 

... куле, на інші спеціальності, в інші вузи, надання академічних відпусток здійснюється за 
-:м директора Коледжу та за наказом ректора Університету згідно встановлених правил.
і-і.: .ання студентам Коледжу академічних відпусток та залишення на повторний курс 

ня здійснюється у відповідності до "Положення про академічні відпустки та повторне 
4 . ствердженого спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства охорони 
. України від 06.06.1996 року № 191/153 та погодженого з Міністерством юстиції 

. л 24.06.1996 року № 325/1350.
8.12. Студенти, які домоглися значних успіхів у навчанні, рішенням науково-методичної 

: лее бути призначена стипендія із фонду Коледжу або цільових надходжень, добродійних
... . товариств, асоціацій тощо.

8.13. Державна атестація у Коледжі проводиться в порядку, визначеному Міністерством 
: ла> ки України.

>.14. Структура навчального року за семестрами, а також тривалість навчального тижня 
злюється в межах часу, передбаченого навчальним планом, який затверджується 

... '..таю Коледжу.
8.15. Навчальний рік поділяється на семестри. Його тривалість обумовлена часом 

г.: і я навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншою ніж 35 тижнів.
і канікул, тривалість яких не може бути меншою 8 тижнів затверджується педагогічною 
Коледжу.

8.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом 
: . який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог методичною

: затверджується директором Коледжу.
8.17. У разі потреби наказом ректора МДУ на подання директора Коледжу для 

:..ння навчального навантаження в Коледжі, яке не може бути виконане за об'єктивних
штатними працівниками МДУ. можуть залучатися працівники за сумісництвом 

дно до чинного законодавства України.
8.18. Навчально-виховний процес в Коледжі забезпечують відповідні предметні 

з: і комісії та кафедри МДУ.
8.19. Для вирішення основних питань діяльності Коледжу можуть створюватися робочі 
зі органи:

■ Робочі органи: навчально-студентський відділ; предметні (циклові) комісії;
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■ Дорадчий орган: педагогічна рада, методична рада
Робочі та дорадчі органи Коледжу діють на підставі Положень, що затверджуються 

....  ом директора Коледжу.
8.20. Педагогічна рада:

■ Розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 
процесу;

■ Розглядає заходи з виконання нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до 
законодавства;

£

■ Організовує роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитком їхньої ініціативності, впровадженням у практику досягнень науки і 
передового педагогічного досвіду;

■ Заслуховує звіти директора, заступників директора, голів предметних (циклових) 
комісій про виконану роботу за відповідний період, але не менше одного разу в рік;

■ Обгрунтовує пропозиції, що надходять від педагогів, організацій, підприємств, 
установ про моральне та матеріальне заохочення студентів, застосування стягнень;

■ Розглядає питання про подальше перебування в Коледжі студентів, які є 
невстигаючими з профілюючих та інших навчальних дисциплін, студентів, які 
втратили зв'язки з Коледжем через невідвідування ними занять без поважних причин, 
а також тих, які порушують Статут МДУ, Правила внутрішнього розпорядку 
працівників і студентів:

• Розглядає інші питання діяльності Коледжу.
Кількість засідань Педагогічної Ради Коледжу визначається їх доцільністю, але не 

. ге чотирьох разів на рік.
Рішення педагогічної ради є правомірними, якщо на засіданні ради присутні не менше 

. третин її членів, і вводяться в дію наказом (розпорядженням) директора Коледжу.
На підставі рішень педради директор може видавати накази, обов'язкові для виконання 

гллдачами, співробітниками та студентами Коледжу.
Методична рада -  колегіальний орган, який об'єднує працівників, безпосередньо 

гнлх у навчально-виховному процесі, створюється з метою вдосконалення якості навчання й 
■зання, підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності викладачів.

Функції методичної ради:
- обговорення й підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та методичної

роботи;
- видання рекомендацій щодо втілення в навчальний процес нових ефективних форм і 

методів навчання;
- постійне вивчення й поширення передового досвіду викладачів Коледжу та інших 

вищих навчальних закладів.
Робота методичної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Коледжу. 

... лі методичної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально- 
. -вію! о процесу.

Порядок організації навчального процесу в Коледжі визначається відповідно до Закону 
.гни "Про освіту", державних стандартів. Положень про освітньо-кваліфікаційні рівні, 

. гоження про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", Статуту 
. : зерситету та цього Положення.
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Навчально-виховний процес у коледжі будується на педагогічно обгрунтованому виборі 

.лЛЧ'ів і методів навчання, виховання. Основні види навчальних занять визначаються освітньо- 
сесійними програмами та нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

Організація забезпечення навчального процесу навчальною, обліковою документацією 
навчально-методичною літературою здійснюється ректоратом Університету.

Державна атестація випускників Коледжу здійснюється Державною екзаменаційною
чюі- ю (ДНК).

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Права та обов'язки учасників навчального процесу визначаються чинним законодавством 
• : і регулюються Статутом МДУ та Правилами внутрішнього розпорядку для працівників і 

. ;• . гів МДУ.

10. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

.1. Наукова діяльність у Коледжі є невід'ємною складовою освітньої діяльності та 
чться з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої

. 3.2. Основними завданнями наукової діяльності в Коледжі є забезпечення інтеграції 
:ого процесу, науки, виробництва, реалізація безперервного циклу науково-технічної 
>сті. розвиток науково-технічної творчості студентів.

Наукова робота в Коледжі здійснюється під керівництвом відповідних кафедр МДУ.

. .4. Коледж здійснює поточне та перспективне планування наукової роботи, в тому числі 
лентами та надає МДУ інформаційні та статистичні звіти про результати роботи.

11. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ КОЛЕДЖУ
.1.1. Коледж здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зв'язки з іноземними 

....ямами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, 
л. громадськими організаціями світу згідно вимог чинного законодавства на основі 

х Університетом договорів з іноземними громадянами, закладами освіти, громадськими 
ація.ми. фондами та іншими організаціями.
1 1.2. Основними видами міжнародних зв’язків є:
■ ! Іавчання, організація спільної підготовки і стажування студентів.
* Навчання і стажування викладачів.
■ 1 Іроведення спільних семінарів і конференцій, обмін досвідом тощо.
• Виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав.

Здійснення інших видів міжнародної діяльності, що не перчать чинному 
законодавству України.

: П ЛАНУВАННЯ 1 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ, МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ

.2.1. Матеріально-технічну базу та фінанси Коледжу складають основні фонди (будівлі, 
лі . обладнання, устаткування тощо), оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові 

. с :. вартість яких відображається в балансі.

.2.2. З метою забезпечення діяльності Коледжу Мукачівським державним університетом

( ються у користування та оперативне управління об'єкти права власності: будівлі 
.ний корпус, спортивна зала, бібліотека, гуртожиток), споруди, обладнання, засоби 
інтелектуальна власність, грошові кошти.
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.і: . здійснює права користування відведеними йому земельними ділянками та 
баланс майном згідно з чинним законодавством України і цим Положенням.

Функції управління майном, яке закріплено за Коледжем, контроль за ефективністю 
■ . .-.дня здійснює МДУ.

їоледж користується майном на правах повного господарського відання відповідно 
; агс законодавства України, Статуту МДУ.

і Джерелами фінансування Коледжу є:
* чпти. одержані від надання освітніх та інших платних послуг;
* бюджетні кошти, що виділяються для забезпечення підготовки фахівців на рівні 

державних вимог;
* доброчинні грошові внески, пожертвування організацій, товариств, установ, об'єднань

: хмадян, релігійних громад;

м матеріальні цінності, безоплатно отримані від підприємств, організацій, установ і 
окремих фізичних осіб;

* інші джерела, не заборонені законодавчими актами України, міжнародними угодами.
12.7. Бюджетні кошти та інші надходження на утримання Коледжу, передбачені його 

ям. повинні використовуватися на відшкодування матеріальних та прирівняних до них 
на виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату 

плати, стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний 
к та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до законодавства

За рахунок економії коштів Ректор Університету, за поданням директора Коледжу, може 
вати та встановлювати доплати працівникам Коледжу.

юрядок встановлення надбавок за високі досягнення в праці або на період виконання 
а важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування доплат для працівників 

керівників) за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов'язків 
ово відсутніх працівників здійснюється відповідно чинного законодавства.
і 2.8. Всі джерела фінансування Коледжу обліковуються в установленому законодавством 
и порядку. Відображаються в балансі, використовуються суворо за прямим призначенням, 
.інки і обліку товарно-матеріальних цінностей може створюватися комісія, до складу якої 
ь представники МДУ, компетентні фахівці, експерти.
12.9. Коледж має окремий доведений Міністерством освіти і науки України ліміт 
лінь на рік.

12.10. Коледж має від МДУ штатний розпис, затверджений у Міністерстві освіти і науки

12.11. Коледж самостійно планує свою господарську діяльність, доходи від неї і витрати 
мання установи.
12.12. Коледж подає на розгляд МДУ калькуляцію доходів та розподіл витрат і за згодою 
ього складає кошторис доходів та видатків на рік. який затверджує Міністерство освіти і 
України.
12.13. Директор Коледжу за погодженням з ректором МДУ визначає порядок 

істання бюджетних та позабюджетних коштів.
12.14. Керівництво Коледжу несе повну відповідальність за здійснення фінансово- 
арської діяльності, за своєчасність та достовірність податкової звітності у відповідності до 
ч законодавчих актів України, міжнародних угод.
12.15. Діловодство в Коледжі ведеться відповідно до встановленого Міністерством освіти 
України порядку.
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. Відчуження майна, що закріплене за Коледжем, здійснюється за погодженням з 
істерством освіти і науки України.

12.17. Оплата праці викладачів та адміністративно-обслуговуючого персоналу 
ійснюється згідно тарифікаційного списку та штатного розпису, затвердженого Міністерством

! і науки України, на основі подання директора Коледжу у погодженні з ректором 
зереитету. відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету, 
.  ■ :Е>НС : о договору і цього Положення.

12.18. Коледж самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, 
гиегичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України

. .. р... контролю за відповідними напрямками діяльності.
фінансової діяльності гуманітарно-педагогічного коледжу здійснюється згідно 

, нодавства України. Звіт з усіх видів виробничо-господарської діяльності подається 
. . . строки за затвердженими формами.

13. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ КОЛЕДЖУ
. Коледж може бути ліквідований або реорганізований (злиття, приєднання, поділ, 

рення) відповідно до Закону "Про освіту", "Вищу освіту" та інших нормативних актів, за 
Вченої ради Університету, наказом ректора в порядку, передбаченому діючим 

ж . ,\м України та Статутом Університету.
.3.2. З’ разі ліквідації Коледжу у встановленому законом порядку створюється 

: комісія, склад та функції якої передбачені Статутом Університету.
3.3. При реорганізації чи ліквідації Коледжу працівникам, що звільняються гарантується 

\ прав та інтересів згідно з чинним законодавством.
випадку реорганізації права та зобов'язання Коледжу переходять до 

. .. відповідно до чинного законодавства
і 4. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення складене на основі чинного законодавства України та на підставі

: з пунктів стає недійсним, це не скасовує Положення в цілому. Недійсний 
г; . я дійсним у встановленому порядку.

внесення змін до Положення оформляється шляхом викладення його в новій 

ження набуває чинності з моменту його ухвалення Конференцією трудового

Лн ректор*
..ірі. -ік-даї . .иного коледжу 

сі,юн о іерж....ного у ніверситету


