
 

 



 2 

1. Пункт 1.4. Положення викласти у наступній редакції: 

«1.4.  Місцезнаходження  коледжу: 

03065, м. Київ, вул. Метробудівська - 5А,  

Тел.408-60-44  

E-MAIL: info@pek.nau.edu.ua, www. pek.nau.edu.ua» 

 

2. Пункти 2.2.-2.4. Положення викласти у наступній редакції: 

«2.2. Коледж має право здійснювати підготовку фахівців за такими 

освітніми програмами (освітньо-кваліфікаційними рівнями): 

молодший спеціаліст (до 2017 року); 

молодший бакалавр; 

бакалавр.         

2.3.   Основними  видами  діяльності  коледжу  є: 

 підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для галузей: 

радіоелектронної, видавничо-поліграфічної, інформатики та 

обчислювальної техніки,  економіки (на виробництві, у сфері послуг, в 

управлінні й науково-дослідних установах) та для комерційних 

організацій; 

 освітня, культурно-виховна, науково-творча, методична, 

видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота; 

 виконання  культурно-освітянської,  видавницької,  фінансово-

економічної,  господарської,  науково-виробничої  роботи; 

 підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів; 

 надання платних послуг, що передбачаються відповідною 

постановою Кабінету Міністрів України; 

 здійснення зовнішніх зв'язків; 

 надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням повної 

загальної середньої освіти; 

 професійно-технічна освіта; 

 зовнішньоекономічна діяльність; 

 надання  інших  платних  послуг  згідно  чинного  

законодавства; 

 здійснення інших видів господарської діяльності, які не 

заборонені чинним законодавством. 

2.4. Коледж може здійснювати інші види діяльності, передбачені 

Статутом Університету. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, 

здійснюються тільки після отримання відповідної ліцензії.». 

 

3. Пункт 4.1. Положення викласти у наступній редакції: 

«4.1. Основним завданням коледжу є: 

• провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка 

забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за 

обраними ними спеціальностями; 
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• 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 

самоорганізовуватися 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; 

• налагодження міжнародних зв’язків та провадження 

міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і 

культури; 

• вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, 

інформування  абітурієнтів  і  студентів  про  ситуацію,  що  склалася  на  

ринку  зайнятості; 

• перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, 

просвітницька діяльність.». 

 

4. Пункт 4.4. Положення викласти у наступній редакції: 

«4.4. Коледж зобов’язаний: 

 дотримуватись Конституції та чинного законодавства України; 

 забезпечувати соціальний захист членів трудового колективу; 

 своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно з 

чинним законодавством; 

 здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного 

забезпечення основних напрямків роботи; 

 дотримуватися норм протипожежної охорони, охорони праці 

та оточуючого середовища, безпеки життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу, раціонального використання і відновлення природних 

ресурсів; 

 вести документацію відповідно до інструкцій, затверджених у 

встановленому порядку; 

 здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та своєчасно 

забезпечувати статистичну звітність.  

 вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження 

відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-
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педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти 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 

 Завдання коледжу реалізує директор коледжу, його 

заступники, головний бухгалтер, педагогічні, інші працівники та особи, що 

навчаються.». 

 

5. Пункт 5.2. Положення викласти у наступній редакції: 

«5.2.   Директор коледжу працює за контрактом, призначається на 

посаду наказом ректора Національного  авіаційного університету, в 

порядку визначену Законом України «Про вищу освіту» та даним 

Положенням.». 

 

6. Пункт 5.6. Положення викласти у наступній редакції: 

«5.6.  Для  вирішення  основних  питань  діяльності  коледжу  

створюються  робочі  та  дорадчі  органи, головою яких являється 

Директор коледжу. 

Робочі органи - адміністративна  рада та приймальна комісія, які 

діють відповідно до положень. 

Дорадчі органи – педагогічна рада, науково-методична рада, які 

діють відповідно до положень. 

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої 

та/або наукової діяльності коледжу, наказом директора можуть 

утворюватися на громадських засадах рада роботодавців, рада інвесторів, 

рада бізнесу, тощо. 

Положення про робочі та дорадчі органи, їхні функції 

затверджуються Педагогічною (вченою) радою коледжу та вводяться в дію 

наказом директора Коледжу.». 

 

7. Абзац 1 пункту 6.3. Положення викласти у наступній редакції: 

«6.3. Загальна чисельність делегатів — до 50 осіб. При цьому не 

менше як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного 

органу повинні становити педагогічні працівники коледжу, які працюють в 

ньому на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні 

представники, які навчаються в коледжі.». 
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8. В пункті 6.4. Положення слова «приймає Положення про коледж 

та зміни і доповнення до нього» замінити на «погоджує Положення про 

коледж та зміни і доповнення до нього» 

 

9. Розділ 8 Положення викласти у наступній редакції:  

 

8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ТА  ЗВІЛЬНЕННЯ  З  ПОСАДИ  ДИРЕКТОРА 

8.1. Кандидат на посаду Директора  коледжу повинен бути 

громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу 

освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи (науково-

педагогічної діяльності) не менше ніж п'ять років. 

8.2. Призначення та звільнення з посади Директора Коледжу 

здійснює ректор. 

8.3. Конкурс на заміщення посади Директора Коледжу оголошується 

Національним авіаційним університетом. Національний авіаційний 

університет приймає пропозиції щодо претендентів на посаду Директора 

Коледжу і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам 

цього Положення та Статуту Національного авіаційного університету, на 

розгляд Вченої ради Національного авіаційного університету. 

Вчена рада Національного авіаційного університету обирає і 

рекомендує ректору Національного авіаційного університету кандидатури 

претендентів на посаду Директора Коледжу, які набрали не менше ніж 

третину голосів від Статутного складу Вченої ради Національного 

авіаційного університету під час голосування. Ректор Національного 

авіаційного університету зобов’язаний призначити одну з рекомендованих 

кандидатур строком на п’ять років на умовах контракту. 

У разі, якщо жоден з претендентів на посаду Директора Коледжу 

не набрав потрібної кількості голосів (третина голосів від Статутного 

складу Вченої ради Національного авіаційного університету), проводиться 

другий тур виборів. До голосування у другому турі допускається не більше 

двох кандидатів з числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу 

кількість голосів. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів на 

посаду Директора Коледжу не набрав третину голосів від Статутного 

складу Вченої ради Національного авіаційного університету, конкурс 

оголошується повторно. 

Якщо в результаті повторного конкурсу жоден із кандидатів не 

набрав третину голосів від Статутного складу Вченої ради Національного 

авіаційного університету, ректор Національного авіаційного університету 

до проведення нових виборів призначає на умовах контракту виконуючого 

обов'язки Директора Коледжу на строк не більше ніж два роки. 

8.4. Директор коледжу може бути звільнений з посади ректором 

Національного авіаційного університету на підставах, визначених 

трудовим законодавством, а також за порушення Статуту Національного 

авіаційного університету, положення про Коледж та умов контракту. 
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Директор коледжу може бути звільнений з посади у зв'язку із прийняттям 

рішення про його відкликання конференцією трудового колективу 

Коледжу. Клопотання про відкликання Директора коледжу може бути 

внесено до конференції трудового колективу не менше як половиною 

складу Адміністративної ради Коледжу. Рішення про відкликання 

Директора коледжу приймається двома третинами голосів за присутності 

не менше як двох третин складу конференції трудового колективу 

Коледжу. 

8.5. Директор коледжу не може перебувати на посаді більш як два 

строки, з урахуванням перехідних положень Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року. 

 

10. Пункти 9.2.-9.5. Положення викласти у наступній редакції: 

«9.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування 

коледжу є: 

 беруть участь в управлінні коледжем у порядку, встановленому 

Законом України «Про вищу освіту» та цим Положенням; 

 беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

 проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи; 

 беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

 захищають права та інтереси студентів, які навчаються в коледжі; 

 делегують своїх представників до робочих, консультативно-

дорадчих органів; 

 приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

 беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування 

студентів; 

 розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на 

балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування; 

 вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

 вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу, у тому 

числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; 

 мають право оголошувати акції протесту; 

 виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу 

освіту» та положенням про студентське самоврядування коледжу.  

9.3. За погодженням з органом студентського самоврядування у 

коледжі приймається рішення про:  

 відрахування студентів з коледжу та їх поновлення на навчання; 
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 переведення осіб, які навчаються в коледжі за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб; 

 переведення осіб, які навчаються в коледжі за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; 

 призначення заступників декана факультету, заступників директора; 

 поселення осіб, які навчаються у коледжі у гуртожитки і виселення 

їх із гуртожитків; 

 затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, 

що стосується осіб, які навчаються. 

Студентське самоврядування здійснюється на  рівні  академічної  

групи, відділення, коледжу. 

9.4. Найвищим органом студентського самоврядування є 

конференція  студентів коледжу. Конференція студентів затверджує 

Положення про студентське  самоврядування, обирає виконавчий орган - 

Раду студентського самоврядування,  визначає його структуру і термін 

повноваження, заслуховує його звіт. 

Загальні збори студентів: 

ухвалюють положення про студентське самоврядування коледжу, 

визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих 

таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування; 

заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-

ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну 

оцінку; 

затверджують процедуру використання майна та коштів органів 

студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 

конкурсних засадах; 

затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів 

студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, 

заслуховують звіт про його виконання; 

обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для 

здійснення поточного контролю за станом використання майна та 

виконання бюджету органів студентського самоврядування. 

Виконавчі органи - Ради студентського самоврядування академічної  

групи, відділення обираються на загальних зборах цих підрозділів 

коледжу. 

Орган студентського самоврядування - студентська рада, старостат і 

ін. Періодичність засідання студентської ради, старостату - один раз на 

місяць. 

Директор коледжу, в межах визначених законодавством та наявними 

коштами, має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності 

органів студентського самоврядування.  

9.5. Фінансовою основою студентського самоврядування є: 
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