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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Це Положення закладу вищої освіти державної форми власності, розроблено 

відповідно до законодавства України і Статуту Одеської національної 

академії харчових технологій (надалі Академія), скорочена назва ОНАХТ і є 

документом, який регламентує діяльність Коледжу нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії 

харчових технологій (надалі Коледж (скорочена назва: КНТІІС ОНАХТ)), як 

відокремленого структурного підрозділу ОНАХТ, створеного наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2012 р.        

№ 727 та перейменованого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 03.10.2017 р. № 1336. 

1.2. Коледж розташовано за адресою: 

 65088, г. Одесса, ул. Левитана, 46-а; тел.: (048) 784-70-02, електронна 

пошта tgnp@i.ua; 

1.3. Основними напрямами діяльності Коледжу є: 

- здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує 

підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і 

відповідає стандартам вищої освіти; 

- забезпечення умов для праці, навчання, відпочинку та оздоровлення 

студентів та працівників Коледжу; 

- культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, 

навчально-виробнича та інші види діяльності, передбачені чинним 

законодавством та нормативними актами. 

1.4. Головними завданнями Коледжу є: 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями; 

- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через 

формування людського капіталу; 

- 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 само 

організовуватися в сучасних умовах; 

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів; 

- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства; 

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 

рівня громадян; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці; 

- методична робота; 
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- налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури. 

1.5. Згідно ліцензії АЕ   № 636448 від 04.06.2015 р. Коледж має право готувати 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і 

видавати диплом державного зразка за такими галузями знань і 

спеціальностями:  

- 07 «Управління та адміністрування»: 

075 «Маркетинг»; 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

- 10 «Природничі науки»: 

101 «Екологія»; 

- 15 «Автоматизація та приладобудування»: 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 

- 18 «Виробництво та технології»: 

185 «Нафтогазова інженерія та технології»; 

         -  14 «Електрична інженерія» 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 

-   17 «Електроніка та телекомунікації»: 

   172 «Телекомунікації та радіотехніка»; 

-   16 «Хімічна та біоінженерія»: 

    161 «Хімічні технології та інженерія»; 

-   24 «Сфера обслуговування»: 

    241 «Готельно-ресторанна справа»; 

    242 «Туризм».  

Відповідно до рішення Одеської регіональної експертної Ради з 

ліцензування та атестації закладів освіти від 14.06.2010 р. (Протокол № 5/8) 

та наказу Управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної 

державної адміністрації від 22.06.2010 р. № 415-ОД. Коледжу надано право 

проводити освітню діяльність за рівнем "Повна загальна середня освіта" і 

видавати відповідні атестати державного зразка терміном на 10 років. 

1.6. Коледж є структурним підрозділом Академії без права юридичної особи, має 

власну назву, (пункт 1.1 Положення), має передане в користування 

Академією майно, печатку, штамп і бланки з назвою Коледжу. 

1.7. Коледж здійснює фінансово-господарську, освітню та інші види діяльності 

відповідно до делегованих Академією прав, чинного законодавства України 

та цього Положення. 

1.8. Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до законодавства та 

головних завдань діяльності і функціонують згідно з окремими 

положеннями, які затверджуються Вченою радою та вводяться в дію наказом 

ректора. 

Структурними підрозділами Коледжу є: 
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1) Відділення – структурні підрозділи Коледжу, що об’єднують не менш 

як три циклові комісії і забезпечують підготовку не менше 150 студентів 

денної  та заочної форми навчання з певних спеціальностей.  

Керівництво відділеннями здійснюють завідувачі, які призначаються на 

посаду за поданням директора Коледжу ректором Академії і діють 

відповідно до затвердженої посадової інструкції. 

Завідувач відділення розробляє річний план роботи відділення, 

забезпечує організацію і безпосереднє керівництво освітньою діяльністю, 

виховною і профорієнтаційною роботою, здійснює контроль за виконанням 

цикловими комісіями освітніх програм, навчальних планів і програм 

дисциплін, підвищення кваліфікації викладачів, розвитку лабораторної бази, 

комп’ютеризації освітнього процесу. Разом з головами випускових циклових 

комісій розробляє робочі навчальні плани зі спеціальностей відділення, 

слідкує за підготовкою розкладу навчальних занять і контролює його 

виконання. Здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, 

організацією навчальної та виробничої практик, курсового та дипломного 

проектування, самостійної роботи студентів, призначенням стипендій 

студентам відділення. Налагоджує зв'язки з підприємствами і організаціями з 

метою забезпечення практики і подальшого працевлаштування студентів. 

Вирішує питання покращення побуту, відпочинку, медичного 

обслуговування та соціального захисту студентів.  

2) Кафедра –  базовий структурний підрозділ коледжу , що 

проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох 

споріднених спеціальностей, спеціалізації чи навчальних дисциплін і 

здійснює наукову та науково-технічну діяльність за певним напрямом. 

3) Циклові комісії - це базові структурні підрозділи Коледжу, що 

провадять освітню, науково-методичну діяльність за певною спеціальністю 

чи галуззю знань, до складу яких входять не менше трьох педагогічних 

працівників споріднених дисциплін, для яких Коледж є основним місцем 

роботи. Циклова комісія створюється рішенням Педагогічної ради Коледжу. 

Керівництво цикловою комісією здійснює голова циклової комісії, перелік 

циклових комісій та їх голів щорічно затверджується відповідним наказом 

ректора Академії за поданням директора Коледжу. 

Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, 

виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює 

контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-

методичною діяльністю викладачів. 

      Голова циклової комісії діє відповідно до затвердженої посадової 

інструкції. 

      4) Бібліотека, бібліотечний фонд якої має відповідати вимогам 

стандартів освітньої діяльності. 

Крім цього, структурними підрозділами Коледжу є: 

- навчально-виробничі майстерні; 

- навчальна частина; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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- відділ кадрів; 

- планово-фінансовий підрозділ; 

- відділ з мобілізаційної роби; 

- канцелярія та архів; 

- філія підготовчих курсів ОНАХТ; 

- адміністративно-господарча частина; 

- підрозділ з охорони праці та техніки безпеки; 

- підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників; 

- навчальні лабораторії і кабінети; 

- методичний кабінет. 

Реорганізація структурних підрозділів, їх ліквідація і створення 

здійснюється за поданням директора Коледжу ректором ОНАХТ. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА 

2.1. Держава як власник здійснює управління Коледжем через Міністерство 

освіти і науки України, у підпорядкуванні якого він перебуває, органи 

місцевого самоврядування та Одеську національну академію харчових 

технологій, відокремленим структурним підрозділом якої він є. 

2.2. Міністерство освіти і науки України: 

- формує перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 

- здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи 

освіти в межах повноважень, визначених законом; 

- організовує збір та обробку освітньої статистики, здійснює її аналіз та 

прогнозує розвиток системи освіти; 

- затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти; 

- забезпечує функціонування Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти та інших державних інформаційних систем освіти; 

- затверджує стандарти освіти та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-

сайті; 

- затверджує форму і зміст документів про освіту державного зразка; 

- формує пропозиції про обсяг освітніх субвенцій, державного фінансування 

вищої освіти та стипендіального фонду; 

- розподіляє освітні субвенції та державне фінансування вищої освіти та 

стипендіальний фонд закладів освіти, що перебувають у сфері його 

управління; 

- надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління 

закладами освіти; 

- формує пропозиції і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців 

з вищою освітою у порядку, встановленому законодавством; 

- сприяє працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти; 

- розробляє та затверджує умови прийому до закладів освіти; 
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- здійснює ліцензування освітньої діяльності закладів вищої освіти, а також 

перевірку дотримання ними ліцензійних умов; 

- видає ліцензії на освітню діяльність на підставі позитивного експертного 

висновку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а 

також переоформляє та анулює їх; 

- встановлює порядок атестації педагогічних працівників закладів вищої 

освіти для присвоєння їм кваліфікаційних категорій і педагогічних звань у 

порядку, встановленому законодавством; 

- формує та забезпечує функціонування системи сертифікації педагогічних 

працівників, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, затверджує 

положення про акредитацію центру сертифікації педагогічних 

працівників; 

- забезпечує розвиток фізичного виховання та спорту в закладах освіти; 

- забезпечує проведення інституційного аудиту в закладах освіти; 

- затверджує типові освітні програми; 

- затверджує порядок проведення акредитації освітніх програм, інших 

заходів щодо здійснення контролю якості освіти, визначених законами 

України; 

- визначає нормативи матеріально-технічного і фінансового забезпечення 

закладів вищої освіти у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

- забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу 

освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та 

ліцензійних умов; 

- у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечує здобувачам 

освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти; 

- визначає нормативи  кадрового забезпечення закладу освіти; 

- виділяє централізовані ліміти капітальних вкладень на розбудову закладу 

освіти та інші цілі, пов’язані з удосконаленням усіх напрямків його 

діяльності. 

2.3. Органи державної адміністрації: 

- відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти на 

відповідній території; 

- формують пропозиції і розміщують державне замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою у порядку, встановленому законодавством; 

- у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють державний 

нагляд (контроль) за закладами освіти щодо дотримання ними 

законодавства; 

- проводять інституційний аудит закладів освіти; 

- проводять атестацію педагогічних кадрів Коледжу на вищу кваліфікаційну 

категорію; 

- сприяють підвищенню кваліфікації викладачів; 

- здійснюють інші повноваження, визначені законом. 
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2.4. Одеська національна академія харчових технологій делегує директору 

Коледжу повноваження щодо безпосереднього керівництва освітньою, 

виховною та фінансово-господарською діяльністю Коледжу, здійснює 

загальний контроль і управління цією діяльністю: 

- здійснює контроль за дотриманням Положення; 

- надає допомогу у виконанні державного замовлення та договорів на 

підготовку молодших спеціалістів на основі ефективного використання 

науково-педагогічних кадрів, матеріально-технічної бази та соціально-

культурної інфраструктури Академії; 

- створює умови для втілення принципу ступневості в одержанні повної 

вищої освіти студентами Коледжу; 

- бере участь в методичному оснащенні освітнього процесу, зокрема у 

створенні інтегрованих навчальних планів спеціальностей і програм 

дисциплін, за якими ведеться підготовка у Коледжі; 

- надає можливість підвищення кваліфікації викладачам Коледжу на базі 

кафедр Академії; 

- надає допомогу в модернізації матеріальної бази освітнього процесу; 

- гарантує дотримання прав і законних інтересів Коледжу, захищає і 

відстоює його інтереси в органах державного управління, інших 

державних та комерційних структурах. 

3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ 

3.1. Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту затвердження цього 

Положення і складається з його прав і обов’язків. 

3.2. Коледж для здійснення поставлених перед ним завдань має право: 

- визначати зміст освіти з урахуванням стандартів освіти, розробляти 

освітні програми Коледжу; 

- одержувати план державного замовлення щодо прийому до Коледжу 

безпосередньо від власника (МОН України); 

- визначати форми та засоби проведення освітнього процесу відповідно до 

ліцензованої освітньої діяльності; 

- формувати та затверджувати, у встановленому порядку, власний штатний 

розпис; 

- надавати пропозиції ректору Академії щодо прийому на роботу 

педагогічних та інших працівників; 

- готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями галузевих 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та за 

договорами з громадянами України; 

- видавати диплом про вищу освіту з акредитованих спеціальностей та 

атестат про повну загальну середню освіту державного зразка; 

- проводити атестацію педагогічних працівників та присвоювати 

кваліфікаційні категорії відповідно до законодавства; 
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- створювати або ліквідовувати, за погодженням з Академією, структурні 

підрозділи Коледжу; 

- надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від власника, органів виконавчої 

влади, підприємств, установ, організацій, громадян, благодійних фондів та 

інших додаткових джерел фінансування, відповідно  до законодавства; 

- укладати угоди про обслуговування або спільну діяльність з 

підприємствами і установами для виконання завдань, передбачених цим 

Положенням, відповідно до чинного законодавства і Статуту Академії; 

- започатковувати підготовчі курси як філію підготовчих курсів ОНАХТ; 

- користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для 

державних закладів вищої освіти; 

- вести розрахунки через бухгалтерську службу ОНАХТ зі співробітниками, 

постачальниками, підприємствами комунальної сфери та іншими в межах 

затвердженого кошторису і коштів, виділених Коледжу; 

- здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення 

основних напрямків роботи Коледжу; 

- створювати приймальну комісію для прийому на навчання студентів; 

- організовувати методичні об’єднання викладачів Коледжу, циклові комісії; 

- користуватись додатковими правами, які забезпечують автономію і 

самоврядування Коледжу. 

3.3. Коледж зобов’язаний: 

- підпорядковувати свою діяльність законодавчим та нормативним актам, 

наказам та розпорядженням ректора Академії щодо освітньої, фінансової, 

виховної, організаційної, соціальної, кадрової та іншої діяльності; 

- вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх 

технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в 

наукових роботах педагогічних, інших працівників і студентів та 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; 

- мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти; 

- створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з 

особливими освітніми потребами; 

- оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання 

зобов’язань; 

- виконувати доведене в установленому порядку державне замовлення на 

підготовку фахівців; 

- забезпечувати підготовку студентів за складником повна загальна середня 

освіта та освітнім рівнем профільна середня освіта; 

- забезпечувати набуття студентами знань та професійних вмінь за 

спеціальностями, з яких ведеться підготовка у Коледжі на рівні стандартів 

освіти та освітніх програм; 
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- забезпечувати здобуття вищої освіти студентами Коледжу, зокрема 

подальше їх навчання в Академії в скорочений термін; 

- сприяти працевлаштуванню фахівців, які готувались за державним 

замовленням; 

- забезпечувати своєчасну оплату праці викладачів і співробітників 

Коледжу, сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним 

законодавством; 

- дотримуватись фінансової дисципліни; 

- здійснювати капітальний і поточний ремонт основних фондів в межах 

затвердженого кошторису, зберігати і підтримувати в робочому стані 

обладнання, здійснювати діяльність з матеріально-технічного забезпечення 

основних напрямків діяльності Коледжу; 

- забезпечувати соціальний захист учасників освітнього процесу (студентів і 

співробітників); 

- забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного 

законодавства; 

- здійснювати статистичну звітність згідно з чинним законодавством; 

- забезпечувати техніку безпеки, охорону праці, пожежну безпеку та 

цивільний захист співробітників і студентів Коледжу; 

- користуватися земельними ділянками, на яких розташовано будівлі 

Коледжу, в порядку, встановленому Земельним Кодексом України; 

- забезпечувати належні умови мешкання студентів у гуртожитку. 

3.4. Виконання обов’язків Коледжу реалізуються через обов’язки його посадових 

осіб. 

3.5. Права та обов’язки керівного складу, педагогічних працівників, 

співробітників та студентів визначаються відповідно до законодавчих та 

нормативних актів з питань вищої освіти та закріплюються в Правилах 

внутрішнього розпорядку і посадових інструкціях. 

4. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА 

КОЛЕДЖУ 

4.1. Управління Коледжем здійснюється на засадах: 

- автономії та самоврядування; 

- розмежування прав та відповідальності власника, органів управління 

вищою освітою, керівництва Коледжу, Академії та їх структурних 

підрозділів; 

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

- незалежності від політичних партій, громадських та регіональних 

організацій. 

4.2. Автономія та самоврядування Коледжу реалізуються відповідно до 

законодавства і передбачають право: 
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- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації 

освітнього процесу з урахуванням вікових особливостей і освітнього рівня 

контингенту студентів; 

- вносити пропозиції про приймання та звільнення з роботи педагогічних та 

інших працівників; 

- надавати додаткові освітні послуги; 

- самостійно розробляти та впроваджувати власні робочі навчальні плани, 

програми дисциплін на підставі стандартів освіти за погодженням з 

відповідними кафедрами Академії; 

- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу; 

- на підставі відповідних угод проводити спільну діяльність з іншими 

закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями; 

- самостійно вирішувати інші питання, що випливають в процесі уставної 

діяльності, передбаченої цим Положенням. 

4.3. Безпосереднє управління Коледжем здійснює його директор. Директор 

призначається на посаду ректором Академії на умовах контракту строком до 

п’яти років на підставі рекомендації Вченої ради Академії згідно з вимогами 

статей 34 і 43 Закону України "Про вищу освіту" та Статуту Академії. 

За поданням директора Коледжу призначаються завідуючі відділень, 

керівники підрозділів та заступники директора з: 

- навчально-методично роботи; 

- виховної роботи; 

- адміністративно-господарської роботи; 

Кількість перелічених працівників та їх посадові оклади повинні 

відповідати штатному розпису, який затверджується МОН України на 

календарний рік по Коледжу. 

4.4. Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень: 

- має право: 

- самостійно вирішувати усі питання управління (керівництва) діяльністю 

Коледжу за винятком тих, які законодавством або Статутом Академії 

віднесені до компетенції ректора Академії, загальних зборів (конференції) 

колективу, Рад Академії і Коледжу; 

- діяти від імені Коледжу без довіреності в межах повноважень, 

передбачених законом та Статутом ОНАХТ, у відносинах з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними 

особами; 

- брати участь у вирішенні питань фінансово-господарської діяльності 

Коледжу, затвердженні його структури; 

- розпоряджатися майном Коледжу; 

- організовувати складання господарських та інших угод, націлених на 

забезпечення діяльності Коледжу; 

- надавати пропозиції ректору Академії щодо затвердження штатного 

розпису, тарифікаційного списку, комплектування викладацького складу, 
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наймання і звільнення працівників Коледжу, на видання наказів щодо 

діяльності Коледжу; 

- видавати розпорядження і давати вказівки у межах своїх повноважень, 

обов’язкові для всіх підрозділів, працівників і студентів Коледжу; 

- формувати контингент студентів Коледжу; 

- надавати пропозиції на стягнення, матеріальну допомогу та заохочення 

студентів, їх відрахування та поновлення ректору Академії; 

- забезпечувати організацію та здійснювати контроль за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 

- визначати функціональні обов’язки працівників Коледжу; 

- ініціювати та надавати пропозиції ректору ОНАХТ щодо встановлення 

педагогічним працівникам і співробітникам Коледжу надбавок до 

посадових окладів за творчі та виробничі досягнення, доплат за 

розширення зон обслуговування, або обсягу робіт в межах фонду 

заробітної плати Коледжу за погодженням з профспілковим комітетом 

ОНАХТ; 

- надавати пропозиції до наказів про надання щорічної грошової винагороди 

та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, 

інших форм матеріального заохочення; 

- розробляти і разом з бюро профспілкової організації Коледжу подавати на 

затвердження загальним зборам Коледжу Правила внутрішнього 

розпорядку, узгоджені з керівництвом і профспілковим комітетом 

Академії; 

- входити до складу Вченої ради Академії, Ради директорів закладів вищої 

освіти, інших громадських об’єднань, організацій і установ; 

- користуватися іншими правами і повноваженнями, передбаченими законом 

та Статутом Академії. 

- обов’язки директора: 

- здійснює безпосереднє управління діяльністю Коледжу і несе 

відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність 

Коледжу; 

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм; 

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Коледжу; 

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Коледжу; 

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 

Коледжу; 

- забезпечує виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з 

підготовки молодших спеціалістів для потреб господарства;  
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- забезпечує дотримання Статуту і умов Колективного договору Академії 

стосовно Коледжу; 

- забезпечує проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Коледжу; 

- забезпечує захист відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємницю; 

- забезпечує дотримання чинного законодавства, активне використання 

засобів щодо удосконалення, зміцнення договірної, трудової дисципліни; 

- забезпечує ефективне використання державного майна, що є на балансі 

Коледжу; 

- забезпечує своєчасне подання Академії і керівним органам встановленої 

статистичної, бухгалтерської звітності, а також інших необхідних 

відомостей про роботу і стан Коледжу; 

- подає щорічний звіт про результати діяльності за умовами контракту 

директора, оприлюднює його на офіційному веб-сайті Коледжу; 

- вживає заходи щодо створення в кожному структурному підрозділі і на 

кожному робочому місці належних умов праці і навчання відповідно до 

вимог нормативних актів, а також дотримання прав працівників і 

студентів, гарантованих законодавством про охорону праці та безпеку 

життєдіяльності; 

- забезпечує дотримання законності та порядку; 

- забезпечує відповідні умови щодо мешкання студентів у гуртожитку; 

- забезпечує контроль дотримання штатно-фінансової дисципліни усіма 

підрозділами Коледжу; 

- забезпечує контроль якості роботи викладачів, виконання навчальних 

планів і програм та інших планів роботи Коледжу; 

- сприяє формуванню здорового способу життя у студентів, зміцненню 

спортивно-оздоровчої бази Коледжу, створює належні умови для занять 

масовим спортом. 

4.5. У Коледжі діють: 

- робочі органи: 

- Адміністративна рада; 

- Приймальна комісія; 

- колегіальні органи: 

- Педагогічна рада; 

- дорадчі органи: 

- Методична рада; 

- Рада профілактики правопорушень; 

- Рада молодих викладачів; 

- Батьківська рада Коледжу. 

4.5.1. Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності Коледжу, 

виконання правил внутрішнього розпорядку, нормативних і розпорядчих 

документів органів управління освітою, розробляє заходи щодо їх 
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виконання та інші заходи управління і забезпечення статутних зобов’язань 

Коледжу. 

До складу адміністративної ради Коледжу входять: директор (голова 

ради), заступники директора, завідувачі відділень, голова профсоюзного 

бюро, відповідальний секретар приймальної комісії.  

4.5.2.   Приймальна комісія створюється для вирішення всіх питань щодо 

прийому на навчання до Коледжу. 

Функції приймальної комісії визначаються відповідним Положенням, 

яке розробляється на Підставі Типового положення про приймальну комісію 

вищого навчального закладу і затверджується ректором Академії. 

4.5.3. Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжу, який 

створюється строком на один рік, склад якого затверджується наказом ректора 

Академії протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень 

попереднього складу педагогічної ради. 

Педагогічна рада Коледжу визначає стратегію і перспективні напрями 

розвитку освітньої, методичної та інноваційної діяльності Коледжу, 

розглядає і обговорює питання освітньої діяльності, виховної і методичної 

роботи та інших питань діяльності Коледжу. 

До складу педагогічної ради входять директор (голова ради), заступники 

директора, завідувачі відділень, голови циклових комісій, викладачі та інші 

педагогічні працівники, в тому числі майстри виробничого навчання, 

вихователь гуртожитку, штатні завідувачі лабораторій, завідувач бібліотеки, 

провідний економіст, старший інспектор з кадрів, представники 

Студентської ради Коледжу не менше 10 % складу Педагогічної ради. 

Робота педагогічної ради здійснюється за планом, який затверджується 

на навчальний рік. 

З питань, які обговорювались на засіданнях ради, приймаються рішення, 

за які проголосувала більшість присутніх. 

Правочинність педагогічної ради вважається дійсною в разі присутності 

на засіданні не менше двох третин її членів. 

Педагогічна рада Коледжу розглядає та обговорює: 

- стан виконання в Коледжі законів, які регламентують роботу вищих 

навчальних закладів, відповідних нормативних актів, наказів МОН 

України та Академії; 

- підсумки освітньої діяльності, виховної та методичної роботи і 

практичного навчання; 

- аналіз діяльності Коледжу та його підрозділів; 

- щорічні плани роботи Коледжу, досвід роботи циклових комісій і 

окремих викладачів; 

- питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- питання нового прийому студентів; 

- заходи щодо підготовки до нового навчального року; 
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- заходи з підготовки, проведення, а також підсумки екзаменаційних 

сесій, роботи екзаменаційних комісій, захисту дипломних проектів і 

робіт, державної атестації із загальноосвітньої підготовки; 

- стан дисципліни студентів та прийняття заходів до її порушників; 

- пропозиції щодо переводу студентів що навчаються за договором на 

місця державного замовлення та надання рекомендацій випускникам 

на вступ до Академії для подальшого навчання. 

4.5.4.   Методична рада Коледжу створюється як дорадчий орган для координації 

методичної роботи циклових комісій. 

До складу методично ради входять: директор, заступники директора з 

навчальної роботи, виховної роботи, заступник з навчально-виробничої 

практики, завідуючи кафедрою, голови циклових комісій, завідувачі 

відділень. Очолює методичну раду заступник директора з навчальної 

роботи. 

Методична рада обговорює і надає рекомендації з: 

- підвищення якості підготовки фахівців; 

- змісту, форм і методів виховної роботи; 

- спрямування і змісту методичної роботи викладачів; 

- втілення в освітній процес нових, ефективних методів навчання, 

передового досвіду, застосування технічних засобів; 

- покращення викладання окремих дисциплін; 

- вдосконалення навчальних планів і робочих програм; 

- друку методичних розробок і посібників. 

4.5.5.   Рада з профілактики правопорушень створюється для організації виховної 

і профілактичної роботи зі студентами, які мають схильність до порушень 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, правопорушень. 

Основний напрям діяльності - індивідуальна робота зі студентами та їх 

батьками як учасниками освітнього процесу, розробка заходів виховного і 

адміністративного впливу на порушників, їх облік і контроль за 

результатами проведеної роботи. 

До складу ради входять заступник директора з виховної роботи (голова), 

досвідчені педагоги, завідувачі відділень, керівники навчальних груп. 

4.5.6.    Рада молодих викладачів Коледжу  (далі – Рада) створюється з метою:  

- закріплення молодих фахівців в педагогічному колективі; 

- розвитку наукового потенціалу; 

- зростання професійної майстерності; 

- реалізації соціально-трудових прав та інтересів молодих викладачів. 

Основними завданнями діяльності Ради є: 

-  розвиток у молодих викладачів мотивації до професійної, наукової, 

творчої діяльності; 

-  формування і розвиток корпоративної і професійної культури 

молодих фахівців; 
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-   сприяння забезпеченню гідних умов праці, життя і організації 

дозвілля молодих фахівців; 

-    сприяння ефективній організації молодіжного руху серед молодих 

фахівців на регіональному та місцевому рівнях; 

-   сприяння реалізації суспільно корисних наукових і освітніх 

молодіжних ініціатив; 

-   сприяння професійному зростанню молоді, закріплення молодих 

кадрів у сфері освіти і забезпечення розвитку її кадрового потенціалу; 

-   сприяння розвитку інноваційної діяльності молодих фахівців сфери 

освіти. 

Членами Ради можуть бути викладачі Коледжу, а також викладачі інших 

вищих навчальних закладів, які підтримують цілі та задачі розвитку Ради 

молодих викладачів. 

4.5.7. Батьківська рада Коледжу метою створення є надання допомоги 

педагогічному колективу в реалізації завдань вищої освіти, навчально-виховного 

процесу у Коледжу. 

 Основними завданнями діяльності батьківської Ради є: 

- допомога у здобутті студентами вищої освіти; 

- запобігання бездоглядності студентів  у вільний від занять час; 

- сприяння збереженню життя і здоров'я студентів; 

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-

виховного процесу; 

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами, Коледжем  і громадськістю 

з метою встановлення єдності їх виховного впливу на студентів; 

- залучення батьківської громадськості до організації сприяння 

працевлаштування випускників; 

- організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-

педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності 

за навчання і виховання дітей-студентів; 

- допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази 

Коледжу. 

 Батьківська Рада технікуму обирається простою більшістю голосів на 

загальних батьківських зборах технікуму на початку навчального року. 

4.6. Склад робочих, колегіальних і дорадчих органів затверджується 

відповідними наказами ректора Академії. 

Рішення робочих і дорадчих органів вводяться в дію організаційними 

заходами або адміністративними у вигляді розпоряджень по Коледжу або 

наказів Академії, для яких вони є підставою. 

Рішення робочих і дорадчих органів, накази та розпорядження на їх 

підставі є обов’язковими для виконання працівниками і студентами Коледжу. 
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4.7. Порядок організації освітнього процесу в Коледжі визначається 

відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Положення 

про організацію освітнього процесу в ОНАХТ". 

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії є 

збори (конференція) трудового колективу, які проводяться не менше одного 

разу на рік і куди Коледж делегує своїх представників згідно до порядку, 

який встановлюється Статутом Академії. 

Директор Коледжу є делегатом зборів (конференції) за посадою. Делегати 

зборів (конференцій) вирішують питання, визначені Статутом Академії. 

5.2. Органом громадського самоврядування Коледжу є Конференція (збори) 

трудового колективу Коледжу, яка розглядає такі питання: 

- заслуховує щорічний звіт і дають оцінку діяльності директора Коледжу; 

- затверджує річний звіт про діяльність Коледжу; 

- подає ректору пропозиції щодо відкликання з посади директора Коледжу з 

підстав, передбачених законодавством України, Статутом Академії, 

Положенням, укладеним з ним контрактом; 

- обирає кандидатури до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Академії; 

- обговорює і подає пропозиції до колективного договору, стосовно Коледжу 

та його працівників. 

У Конференції (зборах) трудового колективу беруть участь представники 

всіх категорій учасників освітнього процесу Коледжу. При цьому не менш як 

75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) Конференції (зборів) 

становлять педагогічні працівники, які працюють у Коледжі на постійній 

основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів 

Коледжу, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

5.3. У Коледжі створюються і діють органи студентського самоврядування у 

формі старостатів, студентських рад, які є невід’ємною частиною 

громадського самоврядування Коледжу. У студентському самоврядуванні 

беруть участь усі студенти Коледжу. Вони мають рівні права та можуть 

обирати та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 

студентського самоврядування. Студентське самоврядування забезпечує 

захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Коледжем. 

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через 

органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого 

таємного голосування студентів. Студентське самоврядування здійснюється 

на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку Коледжу. Студентське 

самоврядування може здійснюватися на рівні курсу чи спеціальності 

Коледжу. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні 

форми (парламент, сенат, старостат,  студентські ради тощо). 

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського 
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самоврядування обирають строком на один рік. Студенти, обрані до складу 

органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за 

результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання 

такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків 

студентів Коледжу. Керівник студентського самоврядування та його 

заступник можуть перебувати на посаді не більш як два строки. З 

припиненням особою навчання в Коледжі припиняється її участь в органі 

студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням про 

студентське самоврядування Академії. Орган студентського самоврядування 

може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до 

законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України 

«Про вищу освіту». 

5.4. Органи студентського самоврядування Коледжу: 

1) беруть участь в управлінні Коледжу в порядку, встановленому Законом 

України «Про вищу освіту» та Положенням; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, наукової роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та 

інші заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Коледжі; 

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання студентів у гуртожитку та організації харчування студентів; 

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі 

та банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

12) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу 

освіту» та Положенням про студентське самоврядування Академії. 

За погодженням з органом студентського самоврядування Коледжу та 

ОНАХТ приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів з Коледжу та їх поновлення на навчання; 

2) переведення осіб, які навчаються в Коледжі за державним замовленням, на 

навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб; 

3) переведення осіб, які навчаються в Коледжі за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

4) поселення осіб, які навчаються в Коледжі до гуртожитку і виселення їх із 

гуртожитку; 
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5) затвердження правил внутрішнього розпорядку Коледжу в частині, що 

стосується осіб, які навчаються; 

6) діяльність студентського гуртожитку для проживання осіб, які навчаються 

в Коледжі. 

Вищим органом студентського самоврядування є Загальні збори 

(конференція) студентів Коледжу, які: 

1) визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих 

таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування; 

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних 

органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 

самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт 

про його виконання; 

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 

поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету 

органів студентського самоврядування. 

 Директор, заступники директора, керівники структурних підрозділів 

Коледжу не мають права втручатися в діяльність органів студентського 

самоврядування. 

 Фінансовою основою студентського самоврядування Коледжу є: 

1) кошти, визначені Вченою радою в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних 

надходжень, отриманих від основної діяльності; 

2) членські внески студентів, розмір яких встановлюється Загальними 

зборами (конференцією) студентів Коледжу. Розмір місячного членського 

внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового 

мінімуму, встановленого законом.  

 Кошти органів студентського самоврядування, спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до 

затверджених ними кошторисів. Органи студентського самоврядування 

публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не 

рідше одного разу на рік. 

6. МАЙНО ТА  КОШТИ КОЛЕДЖУ 

6.1. За Коледжем - закладом вищої освіти державної форми власності, з метою 

забезпечення діяльності, передбачено цим Положенням, закріплюються 

передані Академією в користування та оперативне управління будівлі, 

споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, а також інше 

необхідне майно. 

Вартість і рух переліченого майна відображається в окремому розділі 

балансу. 
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6.2. Майно, що знаходиться в оперативному управлінні Коледжу, не підлягає 

вилученню або передачі будь-яким третім сторонам, підприємствам, 

установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством. 

Оренда майна Коледжу здійснюється згідно Закону України "Про 

оренду державного та комунального майна" за дозволом МОН України і 

погодженням з Академією. 

6.3. Майно Коледжу, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути 

предметом застави. 

6.4. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету 

та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

6.5. У Коледжі створюються: 

- загальний фонд на підготовку фахівців у межах державного замовлення; 

- спеціальний фонд, який формується за рахунок: 

- коштів, одержаних за підготовку, надання додаткових освітніх послуг 

згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами; 

- надходжень від здачі в оренду приміщень, обладнання; 

- безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, 

зокрема з інших держав; 

- інших коштів, надходження котрих не суперечить чинному 

законодавству. 

6.6. Кошти, отримані Коледжем, віднесені до загального і спеціального фондів не 

оподатковуються і не можуть бути вилучені в доход держави або місцевих 

бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні Коледжу за умови, 

якщо вони спрямовуються на його статутну діяльність та фінансування 

статей, затвердженого кошторису видатків. 

6.7. Оплата за навчання за умовами договорів може вноситись за весь термін 

навчання або частками: за рік, семестр, місяць. 

6.8. Оплата праці у Коледжі здійснюється згідно з Кодексом законів про працю 

України, наказом Міністерства освіти і науки України, Закону України "Про 

освіту", за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що 

встановлюються Кабінетом Міністрів України, штатним розписом, та 

тарифікаційним списком, затвердженими МОН України. 

6.9. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників 

Коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на 

період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і 

скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для 

працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання 

обов’язків тимчасово відсутніх працівників, визначається окремим 

положенням, яке затверджує Ректор ОНАХТ, або відповідними 

нормативними актами. 

6.10. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять 

безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних 

пожертвувань юридичних і фізичних осіб, зокрема нерезидентів, до Коледжу 
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для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, 

культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються. 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

7.1. До учасників освітнього процесу в Коледжі належать студенти, педагогічні, 

працівники, батьки студентів, інші особи, залучені до проведення освітнього 

процесу (спеціалісти, старші лаборанти та інші). 

7.2. Організація освітнього процесу в Коледжі визначається відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», актів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки 

України, цього Положення, Статуту ОНАХТ, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку Академії, Положення про організацію освітнього процесу, яке 

затверджується Вченою радою Академії інших нормативно-правових актів. 

7.3. Навчання в Коледжі здійснюється за очною (денною) та заочною формою. 

7.4. Коледж має право встановити інші форми освітнього процесу та види 

навчальних занять. 

7.5. Стандарти вищої освіти визначаються з урахуванням вимог кваліфікаційних 

характеристик та освітньо-професійних програм до фундаментальної, 

професійної та гуманітарної підготовки спеціалістів та побажань замовників 

при навчанні, згідно з контрактами за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб. 

7.6. Прийом на навчання студентів, проводиться згідно з Правилами прийому, які 

погоджує Педагогічна рада Коледжу та затверджує Вчена рада ОНАХТ. 

7.7. Особи, які навчаються в Коледжі, за наказом Ректора можуть бути 

відраховані з Коледжу за власним бажанням, за невиконання навчального 

плану, за порушення умов договору, в інших випадках, передбачених 

законодавством. 

7.8. Виховна робота здійснюється у нерозривному зв’язку з освітнім процесом 

Коледжу, а також через участь студентів та викладачів у діяльності 

суспільних організацій, органах самоуправління, різноманітних товариствах, 

клубах за інтересами, студіях та інших самодіяльних структурах. 

8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

8.1. Заклад вищої освіти державної форми власності, яким є Коледж, відповідно 

до бюджетного кодексу України, закону України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні", Указу Президента України "Про державне 

казначейство України" та інших нормативно-правових актів складає 

затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх до 

Академії. 

8.2. Коледж самостійно веде статистичну звітність згідно з установленими 

нормами, подає її в установленому порядку до бухгалтерської служби 

Академії за відповідними напрямами діяльності. 



21 

8.3. Директор, заступник директора з економічних з і загальних питань та 

бухгалтерська служба Коледжу несуть персональну відповідальність за 

достовірність наданих відомостей. 

8.4. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством. 

9. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

9.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах 

національної доктрини розвитку освіти, Закону України "Про освіту", Закону 

України "Про вищу освіту", державної національної програми "Освіта" 

(Україна ХХI століття). 

9.2. Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

ОНАХТ створений і існує як заклад вищої освіти, який готує молодших 

спеціалістів з 10 спеціальностей. Створення Коледжу з існуючою 

структурою і переліком спеціальностей, обумовлено факторами, які 

визначають перспективу розвитку Одеської області. 

Головна мета діяльності Коледжу - забезпечення кадрами, здатними до 

виконання завдань відродження і розвитку на сучасному рівні соціально-

економічних відносин виробничої сфери держави і, зокрема, промислового 

потенціалу регіону. 

Коледж має сформований сектор по ринку праці та постійних партнерів-

замовників кваліфікованого персоналу. Про обґрунтованість вибору переліку 

спеціальностей і обсягу підготовки молодших спеціалістів свідчить 

поступово зростаючий попит на фахівців в пріоритетних для регіону галузях. 

В тому числі: нафтогазова інженерія, сфера обслуговування, інформаційних 

та комунікаційних технологій. 

Важливим фактором забезпечення життєдіяльності Коледжу є також 

постійне вдосконалення змісту і якості навчання, підвищення престижу 

закладу освіти і, як наслідок, - залучення додаткових коштів фізичних і 

юридичних осіб для покриття видатків Коледжу. 

У Коледжі здійснюється один з головних принципів - цільове 

спрямування підготовки трудових ресурсів, їх розподіл по робочих місцях за 

фахом. 

Другий головний принцип діяльності Коледжу, зумовлений його місцем 

в існуючій системі освіти та діючим законодавством і полягає в забезпеченні 

ступеневості в здобутті освіти. Цей принцип передбачає здобуття повної 

загальної середньої освіти і освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший 

спеціаліст" безпосередньо в Коледжі, а рівнів "бакалавр" та "магістр" - у 

закладі вищої освіти Одеській національній академії харчових технологій 

навчальних закладів, до складу якої Коледж входить як відокремлений 

структурний підрозділ. 

Серед інших основних принципів діяльності Коледжу є такі: 

- доступність та конкурентність у здобутті вищої освіти; 
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- незалежність діяльності від впливу політичних партій, громадських і 

релігійних організацій; 

- інтеграція в світову систему вищої освіти; 

- гласність при формуванні структури та обсягів освітньої та 

професійно підготовки фахівців. 

9.3. Засоби реалізації концепції ґрунтуються на виконанні заходів, передбачених 

переліченими вище державними документами. 

Основним шляхом реалізації концепції є виконання складових освітніх 

стандартів з кожної зі спеціальностей, з яких готуються фахівці у Коледжі, на 

основі єдності освітнього і виховного процесів в таких напрямках: 

- підвищення ефективності освітнього процесу шляхом постійного 

удосконалення форм і методів навчання на основі поширення передового 

педагогічного досвіду, впровадження сучасних технологій навчання і 

науково-методичних досягнень; 

- створення належної матеріально-технічної бази шляхом поступового 

оновлення обладнання лабораторій, кабінетів, навчально-виробничих 

майстерень, комп’ютерних класів; 

- оптимізація та активізація форм і методів освітньої діяльності з 

упровадженням сучасних інформаційних технологій, використання 

доступу до глобальних інформаційних мереж і баз даних; 

- гуманізація освіти в Коледжі; 

- втілення національної доктрини виховання; 

- створення нової нормативної бази організації освітнього процесу; 

- активне співробітництво із Одеською національною академією харчових 

технологій, використання її науково-педагогічного потенціалу для 

підвищення рівня освітньої діяльності; 

- підвищення кваліфікації, професійної підготовки педагогічних кадрів; 

- вивчення ринку освітніх послуг та потреб замовників спеціалістів. 

Створення умов для відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій; 

- працевлаштування випускників Коледжу. 

Критеріями ефективності підготовки фахівців у Коледжі визначені 

ліцензійні та акредитаційні вимоги до закладів вищої освіти, а саме: якість 

підготовки фахівців, забезпеченість педагогічними кадрами, навчально-

технічна база, реальна потреба у фахівцях, яких готує Коледж. 

Таким чином стратегічна концептуальна мета Коледжу - це формування 

і розвиток гармонійної особистості студента з високими професійними 

якостями та компетенціями, який після повного курсу навчання і одержання 

відповідної кваліфікації був би здатний до реалізації накопичених знань і 

вмінь у виробничих умовах, або продовження навчання на вищих освітніх 

рівнях. 
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Зміни та доповнення до "Положення про Коледж нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу як відокремлений структурний підрозділ 

ОНАХТ" затверджуються Ректором Академії, за поданням директора 

Коледжу. 

10.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються і погоджуються в тому 

ж порядку, що і саме Положення. 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ 

11.1. Ліквідація та реорганізація Коледжу здійснюється згідно з чинним 

законодавством. 

11.2. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 

Академією. До складу ліквідаційної комісії входять представники Коледжу. 

Порядок і строки проведення ліквідації визначає Академія. 

11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до ліквідаційної комісії 

переходять всі права щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс Коледжу і надає його Ректору Академії на 

затвердження. 

Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних 

відносинах з ОНАХТ стосовно Коледжу, що ліквідується, повідомляються 

про ліквідацію у письмовій формі. 

11.4. Під час ліквідації та реорганізації Коледжу вивільнюваним працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

 

Директор Коледжу нафтогазових  

технологій, інженерії та  

інфраструктури сервісу 

Одеської національної академії 

 харчових технологій                                                       О.А. Глушков 

 

Погоджено: 

Начальник юридичного відділу Одеської  

національної академії харчових технологій   В.Л. Михайлова 

 


