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1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

1.1 Статут Харківського радіотехнічного Коледжу (далі – 
Коледж) розроблений відповідно до законодавства України є документом, який 
регламентує його діяльність. Коледж заснований на державній формі власності і 
підпорядковується Міністерству освіти і науки України. 

На підставі наказу Міністерства освіти України від 28.11.1991 р. № 231 «Про 
передачу навчальних закладів та організацій до системи Мінвузу України» заклад 
був переданий зі сфери управління Міністерства загального машинобудування до 
сфери управління Міністерства освіти України. 

Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти України від 26.05.1993 р., 
протокол № 12/2, Харківський радіотехнічний технікум отримав статус закладу 
вищої освіти. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
16.07.2018 р. № 780 «Про зміну типу та перейменування Харківського 
радіотехнічного технікуму» заклад освіти перейменовано на Харківський 
радіотехнічний Коледж. 

Коледж є бюджетною установою та неприбутковою організацією, 
утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законодавством, що 
регулює діяльність неприбуткової організації. 

Повна назва: ХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ. 
Скорочена назва Коледжу – ХРТК; 
англійською мовою: Kharkiv Radio-Technical College. 
1.2 Юридична адреса Коледжу: вул. Сумська, 18/20, м. Харків, 61057, 

телефон-факс: (057) 731-17-11. Електронна пошта Е-mail: hrtt@meta.ua, сайт: 
www.hrtt.kh.ua. 

1.3 Коледж є закладом вищої освіти, який надає освітні послуги, пов’язані із 
здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і 
має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. 

1.4 Основними напрямами діяльності Коледжу є:  
1) підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст»; 
2) підготовка фахівців для підприємств і організацій; 
3) спеціалізація, підвищення кваліфікації; 
4) підготовка до вступу у заклад вищої освіти; 
5) атестація педагогічних працівників; 
6) культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-

комерційна робота; 
7) надання загальноосвітніх послуг; 
8) здійснення зовнішніх зв'язків. 
1.5 Основними завданнями Коледжу є: 
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1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 
здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 
спеціальностями; 

2) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 
через формування людського капіталу; 

3) 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; 

4) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності; 

5) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 
їхніх здібностей і талантів; 

6) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 
досягнень суспільства; 

7) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 
рівня громадян; 

8) налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

9) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 
працевлаштуванню випускників. 

Заклад вищої освіти створений у формі державної установи, працює на 
засадах неприбутковості. 

1.6 Коледж є юридичною особою, має майно, самостійний баланс, 
розрахункові поточні та інші рахунки в установах банку, Державній казначейській 
службі, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм 
найменуванням, може бути позивачем і відповідачем у суді. 

1.7 Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії та за 
результатами ліцензування заклад вищої освіти має право готувати фахівців 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

1.8 Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії заклад визнано 
акредитованим з усіх спеціальностей за статусом закладу вищої освіти, який має 
право видавати документ про освіту державного зразка. 

1.9 Коледж здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії, згідно з 
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-
правовими актами, цим Статутом. 

1.10 Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до 
законодавства. Вони функціонують відповідно до окремих Положень, які 
розробляються уповноваженими особами, схвалюються педагогічною радою 
Коледжу, затверджуються директором. 

Структурні підрозділи, що входять до складу Коледжу, мають право на 
прийняття самостійних рішень у межах своєї компетенції, якщо ці рішення не 
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суперечать законодавству та відповідають цьому Статуту, Положенню про 
відповідний структурний підрозділ. 

Структурними підрозділами Коледжу є відділення і предметні 
(циклові) комісії тощо. 

1.10.1 Відділення – структурні підрозділи, що об’єднують навчальні групи з 
однієї або декількох спеціальностей та форм навчання. Відділення створюються за 
наказом директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 
студентів.  

1.10.2 Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний 
підрозділ, що проводить навчальну та методичну роботу з однієї або декількох 
споріднених дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється у разі, коли 
обсяги навчальної роботи дають змогу сформувати викладацький склад у кількості 
не менше 5-ти осіб. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів 
та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу терміном на 
один навчальний рік. 

1.10.3 До складу підрозділів, які забезпечують освітній процес, належать: 
1) спеціалізовані кабінети і лабораторії, навчальні аудиторії, що 

створюються для проведення навчання, практичної підготовки та виховної роботи; 
2) бібліотека з читальною залою для викладачів та студентів; 
3) спортивна зала; 
4) майстерні для проходження навчальної практики; 
5) навчально-обчислювальний центр. 
1.10.4 Адміністративні та господарські підрозділи забезпечують діяльність 

Коледжу. 
 

2 ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

2.1 Коледж щодо управління його діяльністю підпорядкований Міністерству 
освіти і науки України, права та обов΄язки якого визначаються законодавством 
України, цим Статутом. 

Міністерство освіти і науки України: 
1) затверджує Статут Коледжу за поданням Конференції трудового 

колективу; 
2) призначає директора Коледжу на умовах контракту в порядку, 

встановленому законодавством України; 
3) укладає в місячний термін контракт з директором, обраним за конкурсом 

в порядку, встановленому законодавством України; 
4) розриває контракт з директором Коледжу з підстав та в порядку, 

визначених законодавством та Статутом; 
5) здійснює контроль за дотриманням Статуту Коледжу; 
6) приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Коледжу; 
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7) сприяє працевлаштуванню випускників; 
8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України. 
 

3 ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ КОЛЕДЖУ 
 

3.1 Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту його створення і 
припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його 
припинення. Цивільна правоздатність Коледжу складається з його прав та 
обов'язків. 

3.2 Діяльність Коледжу базується на дотриманні вимог Конституції України, 
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових 
актів відповідно до законодавства. 

3.3 Діяльність Коледжу провадиться на принципах: 
1)  автономії та самоврядування; 
2) розмежування прав, повноважень і відповідальності Міністерства освіти і 

науки України, до сфери управління якого належить Коледж, органів управління 
Коледжу та його структурних підрозділів; 

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 
4) незалежності від політичних партій і релігійних організацій; 
5) прозорості та інформаційної відкритості.  
3.4 Коледж має право: 
1) визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів, 

встановлених для закладів вищої освіти; 
2) здійснювати підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем 

молодшого бакалавра за умови отримання відповідної ліцензії; 
3) забезпечувати набуття студентами знань в певній галузі, підготовку їх до 

професійної діяльності і одержання знань із загальноосвітньої підготовки і видачу 
атестата про повну загальну середню освіту; 

4) визначати форми та засоби проведення освітнього процесу відповідно до 
ліцензованої освітньої діяльності; 

5) розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах 
ліцензованої спеціальності; 

6) формувати та затверджувати власний штатний розпис, відповідно до 
законодавства України; 

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

8)  надавати платні послуги згідно з законодавством України; 
9) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

інноваційної діяльності; 
10) готувати фахівців для підприємств, установ, організацій незалежно 

від форми власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій 
за договорами та угодами; 
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11) укладати угоди про спільну діяльність із підприємствами, установами і 
організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань, 
відповідно до законодавства України; 

12) користуватися пільгами, встановленими законодавством для закладів 
вищої освіти; 

13) користуватися банківськими кредитами і позиками відповідно до 
законодавства України; 

14) брати участь у діяльності міжнародних організацій; 
15) отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, 

передбачені для закладів вищої освіти; 
16) організовувати роботу підготовчих курсів і курсів підвищення 

кваліфікації; 
3.5 Коледж зобов’язаний: 
1) виконувати умови державного контракту та інших угод з підготовки 

фахівців з вищою освітою; 
2) у своїй діяльності дотримуватися вимог стандартів вищої освіти щодо 

підготовки і перепідготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного 
рівня та підвищення кваліфікації кадрів; 

3) своєчасно сплачувати податки та інші платежі згідно законодавства 
України; 

4) дотримуватися договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 
виробничої, комерційної діяльності та громадянами, в тому числі за 
міжнародними угодами; 

5) створювати належні умови для якісної організації освітнього процесу 
студентів, слухачів та високопродуктивної праці співробітників, забезпечувати 
дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки 
праці, соціального страхування, протипожежної безпеки; 

6) забезпечувати раціональне використання фінансових та матеріальних 
ресурсів; 

7) здійснювати матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу та 
інформаційної діяльності; 

8) звітувати перед Міністерством освіти і науки України про основні 
напрями та результати діяльності Коледжу; 

9) здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну 
звітність згідно із законодавством України; 

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

3.6 Права та обов’язки педагогічних працівників, інших працівників та осіб, 
які навчаються у Коледжі, визначаються відповідно до нормативних актів з питань 
вищої освіти, колективного договору та цього Статуту. 

3.7 Обов’язки Коледжу реалізуються через обов΄язки директора та учасників 
освітнього процесу. 
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4 УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ, ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА 

КОЛЕДЖУ 
 

4.1 Автономія та самоврядування Коледжу реалізується відповідно до 
законодавства і передбачає право: 

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

2) створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, 
відділення, філії, навчальні та інші структурні підрозділи; 

3) розвивати власну поліграфічну базу; 
4) на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими 

закладами вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями; 
5) запроваджувати власну символіку та атрибутику; 
6) звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про 

внесення змін до розробки нових нормативно-правових актів у галузі вищої 
освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;  

4.2 Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює директор. 
Директор Коледжу має бути громадянином України, вільно володіти державною 
мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у 
закладах вищої освіти відповідного профілю не менш ніж десять років. Одна і та 
сама особа не може бути директором Коледжу більше ніж два строки. 

Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень: 
1) організовує діяльність закладу вищої освіти; 
2) вирішує фінансово-господарські питання діяльності Коледжу, 

затверджує його структуру, формує штатний розпис; 
3) видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу; 
4) представляє Коледж у державних та інших органах, діє без довіреності в 

межах повноважень, відповідає за результати його діяльності перед Міністерством 
освіти і науки України; 

5) є розпорядником майна і коштів Коледжу;  
6) забезпечує виконання кошторису, укладає угоди, дає доручення, 

відкриває банківські рахунки; 
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 
8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та правопорядку; 
9) визначає функціональні обов’язки працівників; 
10) формує контингент осіб, які навчаються у Коледжі; 
11) відраховує та поновлює на навчання студентів за погодженням з 

органами студентського самоврядування та первинною профспілковою 
організацією осіб, які навчаються (якщо особа є членом профспілки), на підставах, 
встановлених Законом України «Про вищу освіту»; 

12) забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм; 
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13) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 
дисципліни; 

14) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 
громадського контролю за діяльністю Коледжу; 

15) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 
самоврядування, організацій профспілок працівників і студентів Коледжу, 
громадських організацій, які діють у закладі вищої освіти; 

16) забезпечує дотримання службової таємниці; 
17) здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-

виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я; 
18) разом з профспілковою організацією подає на затвердження 

Конференцією трудового колективу Коледжу Правила внутрішнього розпорядку 
Коледжу та Колективний договір і після затвердження підписує їх; 

19) відповідає за провадження освітньої діяльності у Коледжі, за результати 
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна; 

20) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до 
дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством; 

21) щорічно звітує перед Міністерством освіти і науки України та 
Конференцією трудового колективу Коледжу; 

22) оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті 
Коледжу; 

23) відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм 
заступникам та керівникам структурних підрозділів; 

24) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та 
Статутом Коледжу. 

4.3 Директор обирається за конкурсом на заміщення посади директора 
шляхом таємного голосування строком на п’ять років відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту», цього Статуту. 

Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на 
посаду директора особа, яка:  

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 
має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку; 
відповідно до рішення суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 
за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення (протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду 
законної сили); 

піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення 
(протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили); 

підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення 
влади». 

Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення посади 
директора не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну контракту особи, яка 
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займає цю посаду. 
У разі дострокового припинення повноважень директора Коледжу конкурс 

оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії. 
Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня 

оголошення конкурсу на посаду директора Коледжу приймає пропозиції щодо 
претендентів на посаду директора і протягом 10 днів з дня завершення терміну 
подає відповідні пропозиції щодо кандидатур претендентів для голосування. 

Брати участь у виборах директора Коледжу мають право: 
1) педагогічні, науково-педагогічні штатні працівники Коледжу; 
2) представники з числа інших штатних працівників, які обираються 

відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів; 
3) представники з числа студентів, які обираються студентами Коледжу 

шляхом прямих таємних виборів. 
При цьому загальна кількість педагогічних працівників Коледжу повинна 

становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати 
участь у виборах, кількість виборних представників з числа інших працівників 
Коледжу – до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів - 
не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах. 

Особливості виборчої системи директора Коледжу регулюються Законом 
України «Про вищу освіту», Методичними рекомендаціями щодо особливостей 
виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 
«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», цим 
Статутом. 

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 
50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, 
кожен з яких має один голос і голосує особисто. 

З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які 
мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає 
контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання. 

4.4 Директор може бути звільнений з посади Міністерством освіти і науки 
України, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання 
Конференцією трудового колективу Коледжу з підстав, визначених 
законодавством про працю, за порушення вимог цього Статуту та умов контракту.  

Подання про відкликання директора може бути внесено до Конференції 
трудового колективу Коледжу не менш як половиною статутного складу 
наглядової або педагогічної ради Коледжу. Рішення про відкликання директора 
Коледжу приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох 
третин статутного складу Конференції трудового колективу Коледжу. 

4.5 Для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту 
директор Коледжу створює робочі (адміністративна рада, приймальна комісія) та 
дорадчі органи (педагогічна рада, методична рада), а також визначає їх 
повноваження. 
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Положення про робочі та дорадчі органи та їх функції розробляються згідно 
із законодавством та затверджуються педагогічною радою Коледжу. Безпосереднє 
керівництво навчальною, навчально-виховною, навчально-виробничою та 
адміністративно-господарською діяльністю Коледжу здійснюють заступники 
директора, що відповідають за ці напрями діяльності. Заступники директора 
приймаються на роботу і звільняються з роботи директором Коледжу. 

4.5.1 Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності Коледжу, 
виконання Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів 
управління освітою, вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов 
навчання, праці та відпочинку студентів та працівників. 

До складу адміністративної ради Коледжу входять: директор (голова ради), 
заступники директора, завідувачі відділеннями, головний бухгалтер, методист. 
Засідання адміністративної ради проводяться за потреби або в терміни, визначені 
директором Коледжу. 

4.5.2 Приймальна комісія створюється для організації та проведення 
прийому студентів до Коледжу, головним завданням приймальної комісії є 
формування контингенту студентів усіх форм навчання із числа найбільш 
підготовленої та здібної молоді. 

Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про 
приймальну комісію Коледжу, затвердженим директором Коледжу. Голова та 
склад приймальної комісії щорічно затверджується наказом директора Коледжу у 
відповідності із Положенням про приймальну комісію Коледжу. 

4.5.3 Педагогічна рада Коледжу є дорадчим органом. Склад, функції та 
порядок роботи педагогічної ради визначаються Положенням про педагогічну 
раду Коледжу, яке затверджується наказом директора Коледжу 

Рішення педагогічної ради приймаються простою більшістю голосів, 
набувають чинності після затвердження їх директором і є обов’язковими для всіх 
працівників і студентів Коледжу. Засідання педагогічної ради оформлюються 
протоколом, підписуються головою і секретарем педагогічної ради. 

Методична рада Коледжу – колегіальний орган, який об’єднує працівників, 
безпосередньо задіяних в освітньому процесі. Вона створюється з метою 
вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації і 
педагогічної майстерності викладачів. Головою методичної ради є заступник 
директора з навчальної роботи. 

Функції методичної ради: 
1) обговорення і підготовка рекомендацій з питань навчально-виховної та 

методичної роботи; 
2) надання рекомендацій щодо втілення в освітній процес нових 

ефективних форм і методів навчання; 
3) постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду 

викладачів Коледжу та закладів вищої освіти. 
4.5.4 Наглядова рада Коледжу: 
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1) наглядова рада Коледжу створюється за рішенням Міністерства освіти і 
науки України для здійснення нагляду за управлінням майном Коледжу, 
додержанням мети його створення;  

2) до складу наглядової ради входять представники органів державної влади 
і місцевого самоврядування, громадські діячі, діячі освіти і науки, керівники 
підприємств, установ, організацій. До складу наглядової ради не можуть входити 
здобувачі вищої освіти та працівники Коледжу. Голова, його заступники та члени 
наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. Персональний 
склад наглядової ради затверджує Міністерство освіти і науки України. Строк 
повноважень наглядової ради становить п’ять років; 

3) наглядова рада Коледжу сприяє розв'язанню перспективних завдань його 
розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з 
основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, 
ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого 
самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями 
та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості 
освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу, здійснює громадський 
контроль за його діяльністю тощо; 

4) члени наглядової ради Коледжу мають право: 
брати участь у роботі Конференції трудового колективу Коледжу з правом 

дорадчого голосу; 
брати участь у визначенні стратегії розвитку Коледжу та контролювати її 

виконання; 
сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 
аналізувати та оцінювати діяльність Коледжу та його директора; 
контролювати виконання кошторису та/або бюджету Коледжу і вносити 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду 
директором Коледжу; 

вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або 
відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законом; 

здійснювати інші права, визначені Статутом Коледжу; 
5) наглядова рада Коледжу має право вносити Конференції трудового 

колективу Коледжу та/або Міністерству освіти і науки України подання про 
відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, 
Статутом Коледжу, контрактом; 

6) організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які 
проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання наглядової 
ради проводить її голова, а в разі його відсутності − інший її член, визначений 
самою радою. Кворум на засіданні наглядової ради становить 2/3 від її загального 
складу; 

7) рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від 
присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів 
членів наглядової ради голос голови є вирішальним. Рішення наглядової ради 



13 

оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та 
скріплюються печаткою Коледжу. 

 
5 ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 
СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ 

 
5.1 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

вищої освіти є Конференція трудового колективу Коледжу, включаючи виборних 
представників з числа студентів. 

5.2 У вищому колегіальному органі громадського самоврядування Коледжу 
повинні бути представлені всі категорії працівників Коледжу та представники з 
числа осіб, які навчаються у Коледжі. При цьому не менше 75 відсотків загальної 
чисельності делегатів виборного органу повинні становити педагогічні 
працівники, які працюють у Коледжі на постійній основі, і не менше 15 відсотків – 
виборні представники з числа осіб, які навчаються у Коледжі. 

Конференція трудового колективу Коледжу: 
1) погоджує Статут Коледжу, а також вносить зміни та доповнення до нього; 
2) розглядає питання про дострокове припинення повноважень директора 

Коледжу; 
3) щорічно заслуховує звіт директора Коледжу та оцінює його діяльність; 
4) обирає комісію з трудових суперечок відповідно до Кодексу законів про 

працю України; 
5) затверджує Правила внутрішнього розпорядку Коледжу і Колективний 

договір; 
6) затверджує Положення про органи студентського самоврядування; 
7) розглядає інші питання діяльності Коледжу. 
Рішення Конференції приймається простою більшістю голосів у присутності 

не менше двох третіх членів трудового колективу Коледжу. Конференція 
трудового колективу Коледжу є правосильною, якщо кількість присутніх 
представників становить не менше 75% від їх загальної чисельності. Конференція 
трудового колективу Коледжу скликається не менш одного разу на рік.  

5.3 У Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною 
громадського самоврядування закладу освіти. 

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в 
Коледжі. Усі особи, які навчаються у Коледжі, мають рівне право на участь у 
студентському самоврядуванні. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які 
навчаються у Коледжі, та їхню участь в управлінні Коледжем. 

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у 
Коледжі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що 
обираються шляхом таємного голосування. Рішення органів студентського 
самоврядування мають дорадчий характер. 
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У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством України, актами Міністерства освіти і науки України, цим 
Статутом та Положенням про студентське самоврядування Коледжу. 

5.3.1 Органи студентського самоврядування: 
1) приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність; 
2) проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі 

та інші заходи; 
3) сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у Коледжі; 
4) розпоряджаються коштами та майном, що знаходяться на їхньому балансі 

та банківських рахунках. 
5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у Коледжі. 
5.3.2 Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

Коледжу. Залежно від контингенту студентів студентське самоврядування може 
здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, відділення Коледжу. 

5.3.3 Вищим органом студентського самоврядування є Конференція 
студентів Коледжу. 

Конференція складається з однакової кількості представників від усіх 
навчальних груп. Конференція є дійсною при наявності не менше 75% загальної 
кількості представників. Рішення приймаються простою більшістю голосів. 

На Конференції студентів Коледжу, що скликається не рідше одного разу на 
рік: 

1) ухвалюють Положення про студентське самоврядування Коледжу; 
2) обирають виконавчі органи студентського самоврядування та 

заслуховують їх звіти; 
3) визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування. 
5.3.4 Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська 

рада, яка обирається Конференцією студентів терміном на один рік. 
5.3.5 Директор Коледжу має всебічно сприяти створенню належних умов 

для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, 
меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до 
мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо). 

 
6 ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ 

 
6.1 Організація освітнього процесу в Коледжі базується на законах України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», вимогах державних стандартів освіти, 
Положенні про освітній процес у Харківському радіотехнічному Коледжі, цього 
Статуту, інших нормативно-правових актів. 

Положення про організацію освітнього процесу затверджується 
педагогічною радою Коледжу відповідно до законодавства. 

Мовою викладання у Коледжі є державна мова. 
Освітній процес у Коледжі забезпечує можливість: 
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1) здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, 
науково-природничій і технічній сферах; 

2) інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного 
розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості. 

6.2 Навчання в Коледжі здійснюється за денною формою. 
6.3 Вимоги до змісту, обсягу, рівня освітньої та фахової підготовки 

встановлюють стандарти освіти. 
6.4 Основним нормативним документом, що визначає організацію 

освітнього процесу Коледжу, є навчальний план. Навчальні плани визначають 
графік освітнього процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних 
дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми 
проведення підсумкового контролю.  

Програми навчальних дисциплін Коледжу визначають їх інформаційний 
обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, 
інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та 
контроль знань. 

Навчальні плани розробляються Коледжем відповідно до освітньо-
професійних програм підготовки і затверджуються директором Коледжу. 
Навчальні програми розробляються викладачами та затверджуються заступником 
директора з навчальної роботи. 

6.5 Освітній процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, 
самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у Коледжі є: лекція, лабораторне, 
практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. Коледжем може 
бути встановлено інші види навчальних занять. Індивідуальні завдання 
виконуються студентом самостійно за консультації викладача. 

Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і 
складає від однієї третьої до двох третіх загального обсягу навчального часу 
студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. 

Практична підготовка студентів Коледжу є обов’язковим компонентом 
освітньо-професійних програм для здобуття ними освітньо-кваліфікаційного рівня 
і має на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь. 

Практична підготовка студентів Коледжу проводиться в умовах навчально-
професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача 
Коледжу або майстра виробничого навчання та працівника базового підприємства 
– спеціаліста цього фаху. 

Практична підготовка осіб, які навчаються у Коледжі, здійснюється шляхом 
проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно 
з укладеними Коледжем договорами. 

6.6 Контрольними заходами оцінюється освоєння студентами навчального 
матеріалу. У освітньому процесі використовують такі види контролю: вхідний, 
поточний, рубіжний (атестація), підсумковий (семестровий та державна 
атестація) та відтермінований. 
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Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, 
передбачених навчальним планом і проводяться згідно розкладу, який доводиться 
до відома викладачів і студентів не пізніше чим за місяць до початку сесії. 

6.7 Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною 
комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної 
відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної 
характеристики. 

Державні екзамени або захист дипломних проектів проводяться на 
відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії при обов’язковій 
присутності голови комісії. 

До складу державної екзаменаційної комісії Коледжу входять: директор, 
його заступники, завідувачі відділеннями, голови циклових комісій, якщо вони є 
фахівцями з цієї спеціальності; викладачі, які формують профіль підготовки 
фахівців; керівники дипломних проектів (робіт). До складу комісії можуть 
входити представники трудових колективів, які замовляли спеціалістів. 

Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії 
затверджується директором Коледжу до 10 березня поточного року. 

До складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів 
допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. 

Результати захисту дипломного проекту та складання державних екзаменів 
визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Студенту, який склав державні екзамени, захистив дипломний проект 
(роботу) відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки рішенням 
державної екзаменаційної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень 
молодшого спеціаліста відповідної спеціальності і видається документ про освіту 
державного зразка. 

 
7 УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1 Учасниками освітнього процесу у Коледжі є: 
1) педагогічні працівники; 
2) здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у Коледжі; 
3) працівники Коледжу (категорійні спеціалісти, старші лаборанти, 

завідувачі навчальними лабораторіями, майстри виробничого навчання та інші). 
Основні посади педагогічних працівників Коледжу: викладач, методист. 
Повний перелік посад педагогічних працівників закладів вищої освіти 

установлюється Кабінетом Міністрів України. 
7.2 Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Коледжу 

на умовах, передбачених законодавством України. 
7.3 Педагогічні працівники Коледжу кожні 5 років підлягають атестації у 

порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами 
атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його 
кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. 
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Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення на 
посаді, а негативне – підставою для звільнення педагогічного працівника з посади 
у порядку, встановленому законодавством. 

7.4 Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію у навчальних 
закладах та проходять стажування у відповідних наукових і науково-освітніх 
установах, акредитованих у встановленому порядку на здійснення діяльності з 
підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації проводяться на засадах 
вільного вибору змісту, програм, форм навчання. Коледж створює умови для 
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше ніж 
один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. 

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних 
працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України. 

7.5 Права та обов’язки педагогічних працівників Коледжу визначаються 
відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту». 

Педагогічні працівники мають право на: 
1) захист професійної честі, гідності; 
2) вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах затверджених 

навчальних планів, що забезпечують високу якість освітнього процесу; 
3) індивідуальну педагогічну діяльність; 
4) участь у громадському самоврядуванні; 
5) підвищення кваліфікації у закладах освіти, установах та організаціях, які 

здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; 
6) соціальне і пенсійне забезпечення в установленому законодавством 

порядку. 
Педагогічні працівники можуть мати інші права, передбачені 

законодавством та цим Статутом. 
7.6 Педагогічні працівники зобов’язані: 
1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
спеціальністю; 

2) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність; 
3) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, 

які навчаються у закладах вищої освіти, прищеплювати їм любов до України, 
виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та 
державних символів України; 

4) розвивати в осіб, які навчаються у Коледжі, самостійність, ініціативу, 
творчі здібності; 

5) дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності 
академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої 
освіти;  

6) дотримуватися цього Статуту, законів, інших нормативно-правових актів; 
7.7 Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої трудовим 

контрактом, може здійснюватись лише за їх згодою або у випадках, передбачених 
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законом. Коло обов'язків, що виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, 
кваліфікацією, посадою, визначається посадовою інструкцією та Правилами 
внутрішнього розпорядку Коледжу. 

7.8 Керівництво Коледжу забезпечує педагогічним працівникам: 
1) належні умови праці, побуту, відпочинку; 
2) правовий, соціальний, професійний захист; 
3) встановлення посадових окладів та надбавок педагогічним працівникам 

відповідно до законодавства; 
4) соціальний захист учасників освітнього процесу відповідно до 

законодавства. 
7.9 За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та 

працівники Коледжу у встановленому порядку можуть бути заохочені: 
1) представленням до державних нагород; 
2) присвоєнням почесних звань; 
3) державними преміями, грамотами, преміями; 
4) іншими видами морального та матеріального заохочення. 
7.10 Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом законів 

про працю України. Річне навчальне навантаження педагогічних працівників 
призначається відповідно до наказу керівника закладу за погодженням з 
профспілковим комітетом. Робочий час педагогічного працівника включає час 
виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових 
обов'язків. Додаткові години навчального навантаження при їх наявності 
педагогічним працівникам надаються за їх згодою та за погодженням з 
профспілковим комітетом Коледжу з відповідною оплатою згідно із 
законодавством. 

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 
навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних та 
контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним 
робочим планом викладача. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого 
графіка робочого часу. 

7.11 Права та обов'язки заступників директора, керівників структурних 
підрозділів визначаються директором Коледжу відповідно до функцій, які вони 
виконують. 

7.12 Особами, які навчаються в Коледжі, є студенти. Права та обов’язки 
студентів Коледжу визначаються відповідно до законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту». 

7.13 Прийом осіб на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній 
основі відповідно до їх здібностей. Умови конкурсу мають забезпечувати 
дотримання прав громадян у галузі освіти. 

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Коледжу 
зараховуються особи у випадках і в порядку, передбаченому законодавством. 

Прийом на навчання до Коледжу проводиться відповідно до Правил 
прийому до Коледжу, які розробляються у Коледжі на основі Умов прийому до 
закладів вищої освіти України і затверджуються директором Коледжу. 
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7.14 Особи, які навчаються в Коледжі, мають право на: 
1) вибір форми навчання під час вступу; 
2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 
3) трудову діяльність у позанавчальний час; 
4) додаткову оплачувану відпусту у зв’язку з навчанням за основним місцем 

роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для 
осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами та 
спортивною базою Коледжу; 

6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 
форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 
життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 
потребами); 

7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою 
базами Коледжу у порядку, передбаченому цим Статутом та Колективним 
договором; 

8) забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк 
навчання у порядку, встановленому законодавством; 

9) участь у конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення 
своїх робіт для публікації; 

10) участь у заходах з освітньої, спортивної, мистецької, громадської 
діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому 
законодавством порядку; 

11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 
13) участь у громадських об’єднаннях; 
14) участь у діяльності органів громадського самоврядування та органів 

студентського самоврядування Коледжу; 
15) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за 
кожним ступенем за державним (регіональним) замовленням; 

16) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 
законодавством; 

17) участь у формуванні індивідуального навчального плану; 
18) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, в науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 
19) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 
20) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих 
функцій згідно із законодавством; 

21) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів 



20 

на навчальний рік; 
22) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої 

освіти у порядку, визначеному Кабінетом  Міністрів України; 
23) оскарження дій органів управління Коледжу та їх посадових осіб, 

педагогічних працівників; 
24) академічну відпустку або перерву у навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 
встановленому Міністерством освіти і науки України; 

25) академічну мобільність, у тому числі міжнародну. 
7.15 Особи, які навчаються у Коледжі за денною формою навчання за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання 
академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку. 

1) Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення, 
виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

2) Особам, які досягли значних успіхів у навчанні, за рішенням Педагогічної 
ради Коледжу можуть призначатися персональні стипендії. 

3) Здобувачі вищої освіти, які навчаються у Коледжі за денною формою 
навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

4) Студенти Коледжу мають право на отримання студентського квитка, 
зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України. 

7.16 Студент може бути відрахований з Коледжу за таких підстав: 
1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; 
2) власне бажання; 
3) переведення до іншого навчального закладу; 
4) невиконання навчального плану; 
5) порушення умов договору (контракту), укладеного між Коледжем та 

особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке 
навчання; 

6) в інших випадках, передбачених законодавством України. 
7.17 Особи, які навчаються в Коледжі, мають право переривати навчання у 

зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за 
станом здоров'я, призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на 
відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах 
іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання в Коледжі, надається 
академічна відпустка в установленому порядку. 

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з 
оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії. 

7.18 Особи, які навчаються в Коледжі, можуть бути переведені з: 
1) одного закладу вищої освіти до іншого закладу вищої освіти; 
2) одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї 

галузі знань; 
3) однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму 



21 

підготовки; 
4) з контрактної форми навчання на бюджетну форму; 
5) з бюджетної форми на контрактну форму навчання. 
Порядок переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, 

визначається Міністерством освіти і науки України. 
 

8 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КОЛЕДЖУ 
 

8.1 Трудовий колектив Коледжу включає педагогічних працівників та 
співробітників. 

8.2 Члени трудового колективу мають право:  
1) брати участь в обговоренні та розв'язанні найважливіших питань 

діяльності Коледжу; 
2) одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що 

розробляються чи застосовуються в діяльності Коледжу; 
3) створювати в Коледжі професійну спілку та бути її членами; 
4) організовувати і бути членами будь-яких політичних, громадських, 

релігійних та інших об'єднань чи угруповань, які діють за межами Коледжу і 
діяльність яких не суперечить Конституції України та законодавству, належність 
до цих організацій та угруповань, а також діяльність у них не може бути 
підставою для будь-якого обмеження в правах працівників Коледжу; 

5) користуватися всіма видами послуг, що їх може надати Коледж, а також 
іншими можливостями Коледжу (зокрема одержувати матеріальну допомогу) з 
метою оперативного та ефективного вирішення проблем навчально-методичної 
діяльності, соціального захисту та фінансової підтримки; 

6) виконувати роботу на умовах штатного сумісництва або погодинної 
оплати, одержувати заробітну плату за заміну тимчасово відсутніх працівників; 

7) обирати методи і засоби навчання, що найбільш повно відповідають 
інтелектуальним можливостям і передбачають розвиток творчої ініціативи 
студентів; 

8) брати участь у роботі інших організацій, у тому числі зарубіжних, на 
умовах, визначених договором з цими організаціями. 

8.3 Усі члени трудового колективу Коледжу зобов'язані: 
1) працювати чесно, сумлінно, дисципліновано; 
2) своєчасно та професійно виконувати розпорядження директора або 

уповноваженої ним особи; 
3) дотримуватися Статуту Коледжу, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку Коледжу; 
4) дбати про зміцнення авторитету Коледжу; 
5) піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток 

студентства; 
6) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру; 
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7) виконувати рішення Конференції трудового колективу Коледжу, 
адміністративної та педагогічної ради Коледжу; 

8) дотримуватися інших вимог законодавства України. 
8.4 Права і обов'язки працівників Коледжу визначаються законодавством, 

цим Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, 
колективним договором. 

8.5 Інші права і обов'язки членів трудового колективу Коледжу (заробітна 
плата, робочий час, час відпочинку, порядок і умови прийняття та звільнення з 
роботи, соціальні гарантії, додаткові права), не визначені цим Статутом, можуть 
передбачатися у Колективному договорі. 

8.6 Представником інтересів трудового колективу є профспілковий комітет. 
 

9 МАЙНО ТА КОШТИ КОЛЕДЖУ 
 

9.1 Матеріально-технічна база Коледжу включає будівлі, споруди, землю, 
комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні 
цінності. 

Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової 
форми Коледжу з метою забезпечення його статутної діяльності Міністерством 
освіти і науки України закріплюються на основі права господарського відання 
будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби 
та інше майно. 

Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому 
числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Коледжем відповідно до 
Земельного кодексу України. 

Повноваження засновника Коледжу щодо розпорядження державним 
майном у системі вищої освіти здійснюються відповідно до законодавства. 

9.2 Закріплене за Коледжем на праві господарського відання майно не може 
бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність 
юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та 
Конференції трудового колективу Коледжу, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

Власні надходження Коледжу, отримані від плати за послуги, що надаються 
згідно з освітньою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, 
прийнятого педагогічною радою Коледжу, зараховуються на спеціальні 
реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу 
виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або 
на поточні та/або вклади (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені 
доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Коледжу на вкладних 
(депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до кошторису 
Коледжу і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, 
капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-
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технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Коледжу. 

Передача в оренду Коледжем закріплених за ним на праві господарського 
відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до 
законодавства. 

Будівлі, споруди і приміщення Коледжу повинні відповідати вимогам 
доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо 
відповідні об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з 
особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з 
урахуванням універсального дизайну. 

Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень  
Коледжу здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми 
потребами. 

Земельні ділянки передаються Коледжу у постійне користування в порядку, 
передбаченому Земельним кодексом України. 

9.3 Бюджетні кошти на утримання Коледжу, передбачені його статутними 
завданнями, використовуються на відшкодування матеріальних та прирівняних до 
них витрат на виконання робіт (надання послуг), надання заробітної плати, 
стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток 
та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до законодавства. 

9.4 Коледж у порядку, визначеному законом, та відповідно до статуту має 
право: 

1) власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні 
кошти або кошти державного бюджету (крім випадків, визначених законом); 

2) засновувати сталий фонд Коледжу та розпоряджатися доходами від його 
використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також 
отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, 
обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого 
самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу; 

3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном; 
4) використовувати закріплене за ним на праві господарського відання 

майно, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в 
оренду та в користування відповідно до законодавства; 

5) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-
технічні бази для провадження освітньої, наукової та господарської діяльності; 

6) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, 
спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких 
структурних підрозділів; 

7) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити 
капітальний і поточний ремонт основних фондів; 

8) спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних та інших 
працівників Коледжу та осіб, які навчаються у Коледжі; 
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9) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній 
валюті відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без 
урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16 та 
пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України; 

10) засновувати навчальні заклади; 
11) засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або 

виробничої діяльності; 
12) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство 

у міжнародних освітніх асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові 
видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних; 

13) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти 
права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу 
інноваційних структур різних типів (технологічних парків, бізнес-інкубаторів 
тощо). 

9.5 Порядок фінансування Коледжу визначається Законом України «Про 
державний бюджет України», Бюджетним кодексом України, Законами України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», іншими законодавчими актами України.  

9.6 Видатки на утримання Коледжу проводяться за рахунок загального та 
спеціального фондів, затверджених у кошторисі за бюджетною програмою, 
визначеною Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний 
бюджетний рік. 

9.7 Коледж в межах граничних норм самостійно розпоряджається доходами 
та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством 
платних послуг. 

9.8 Фінансування Коледжу складається з: 
1) загального фонду на підготовку фахівців у межах державного 

(регіонального) замовлення; 
2) спеціального фонду, який формується за рахунок коштів, одержаних за 

надання платних освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів 
(угод, контрактів) з юридичними і фізичними особами; 

3) коштів за виконання робіт, послуг; від надання в оренду приміщень, 
споруд, обладнання тощо; 

4) добровільних (благодійних) грошових внесків, матеріальних цінностей, 
одержаних від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, у тому числі із 
інших держав; 

5) інших не заборонених законодавством надходжень 
9.9 Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги (одноразово, щороку, 
щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається 
між Коледжем та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню 
послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо 
її оплати. 

9.10 Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти встановлюється Коледжем в національній валюті. 
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Коледж має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому 
договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений 
рівень інфляції за попередній календарний рік. 

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх 
послуг підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації, на офіційних веб-
сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб. 

9.11 Коледж за договорами з підприємствами, установами та фізичними 
особами може здійснювати надання додаткових платних послуг за навчання у 
межах ліцензованого обсягу прийому, а також надавати інші види платних послуг, 
перелік яких встановлюється постановами Кабінету Міністрів України. 

 
10 ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

10.1 Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших 
нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної та 
річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки України, Департаменту 
освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, територіальних 
органів Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби 
України, Державної служби статистики України, Фондів соціального страхування. 

10.2 Коледж самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік 
своєї роботи, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України 
надане право контролю за відповідними напрямами діяльності Коледжу. 

10.3 Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну 
відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності. 

10.4 Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з законодавством.  
 

11 КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ 
 
11.1 Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах 

національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна 
ХХI століття»), Статуті Харківського радіотехнічного Коледжу. 

11.2 У практичній роботі Коледж керується концепцією діяльності, яка 
розроблена творчою групою керівників та викладачів Коледжу терміном на п’ять 
років. Концепцію розглянуто на засіданні педагогічної ради Коледжу і 
затверджено директором Коледжу. Вона передбачає поступове і неухильне 
покращення рівня підготовки спеціалістів із ліцензованих напрямів і 
спеціальностей за рахунок покращення матеріально-технічної бази, кадрового 
забезпечення, удосконалення форм і методів навчальної і виховної роботи. 

11.3 В концепції визначено головну мету Коледжу: створення умов для 
розвитку і самореалізації кожного студента, формування покоління, здатного 
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навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського 
суспільства, формування особистості, професіонала-патріота і громадянина 
України, підготовленого до життя і праці у майбутньому. 

11.3.1 Для реалізації мети планується модернізація освітнього процесу з 
урахуванням принципів гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, 
адаптивності; оновлення змісту освіти з урахуванням нових державних, галузевих 
стандартів освіти, розробки нових освітньо-професійних програм та програм 
навчальних дисциплін. 

Застосування інформаційних комп’ютерних технологій у навчальній та 
науковій роботі, широке використання ресурсів мережі Internet. 

11.3.2 З метою відповідності вимогам державних стандартів підготовки 
спеціалістів відбувається удосконалення матеріально-технічної бази Коледжу, для 
чого підтримуються наявні навчальні та допоміжні споруди в належному 
технічному і санітарному стані. 

Постійно поповнюється матеріальна база кабінетів і лабораторій новою 
технікою, обладнанням, матеріалами. 

Забезпечується необхідна кількість комп’ютерної техніки для освітнього 
процесу згідно з нормативами. 

11.3.3 Передбачається вивчення ринку освітніх послуг та потреб замовників 
спеціалістів і на цій основі відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій, 
удосконалення змісту теоретичної і практичної підготовки з метою максимальної 
реалізації вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик до знань, умінь і навичок 
сучасного спеціаліста. 

11.3.4 Для покращення кадрового забезпечення освітнього процесу Коледж 
проводить роботу по підвищенню кваліфікації і професійної підготовки 
педагогічних кадрів, їхніх ділових і моральних якостей, по залученню до 
викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та педагогічними 
званнями, спеціалістів-практиків. Коледж постійно сприятиме залученню 
викладачів до наукової та пошукової роботи, професійному росту молодих 
викладачів. 

11.3.5 Основними завданнями виховання студентської молоді є виховання в 
дусі українського патріотизму, поваги до національних, історичних, культурних 
цінностей України, принципів загальнолюдської моралі, підготовки до свідомого і 
самостійного життя. 

 
12 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕДЖУ 

 

12.1 Статут погоджується Конференцією трудового колективу Коледжу та 
затверджуються Міністерством освіти і науки України. 

12.2 Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення 
його в новій редакції та затверджуються у тому ж порядку, що і сам Статут. 

12.3 Статут набирає чинності з дня його реєстрації відповідно до 
законодавства України. 
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13 ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ 

 
13.1 Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 

Коледжу здійснюються відповідно до законодавства. 
13.2 Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Міністерством освіти і науки України. 
Міністерство освіти і науки України встановлює порядок ліквідації і строк 

заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. 
13.3 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс Коледжу і подає його до Міністерства освіти і науки 
України. 

Кредитори, інші юридичні та фізичні особи, які перебувають у договірних 
відносинах із закладом освіти, що ліквідується, повідомляються про його 
ліквідацію у письмовій формі. 

13.4 При реорганізації чи ліквідації Коледжу здійснюється передача його 
активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 
здійснюється зарахування до доходу бюджету. 

13.5 При реорганізації і ліквідації Коледжу працівникам, які вивільняються, 
та студентам гарантуються дотримання їх прав та інтересів відповідно до 
законодавства України. 

13.6 Коледж вважається таким, що припинив діяльність, з дня внесення до 
Єдиного державного реєстру України запису про припинення його діяльності. 

 
 

Директор             К. М. Стрюк 




