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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це Положення  розроблене відповідно до законодавства України і є 

документом, що регламентує діяльність Відокремленого структурного 

підрозділу Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет 

економіки та права» «Фінансово-правовий фаховий коледж» (далі - Коледж). 

1.2. Коледж є Відокремленим структурним підрозділом Приватного 

вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права»            

( далі – ПВНЗ «ДонУЕП»), ним створюється і йому підпорядковується. 

1.3. Місце знаходження Коледжу: вулиця Некрасова, будинок 1, місто 

Бахмут, Донецька область, 84507. 

1.4. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів 

України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, іншими 

законодавчими актами України, Статутом ПВНЗ «ДонУЕП», його наказами, 

цим Положенням. 

1.5. Повне найменування Коледжу українською мовою: 

Відокремлений структурний підрозділ Приватного вищого навчального 

закладу «Донецький університет економіки та права» «Фінансово-правовий 

фаховий коледж». 

Скорочене найменування Коледжу українською мовою: 

«ФПФК» «ДонУЕП». 

Повне найменування Коледжу англійською мовою: 

Separate structural unit of Private higher education establishment «Donetsk 

university of economics and law» «Financial – law profession college». 

Скорочене найменування Коледжу англійською мовою: 
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«FLPC»  «DonUEL». 

1.6. Коледж проводить свою діяльність відповідно до ліцензії, виданої 

згідно з чинним законодавством. 

 1.7. Навчання в Коледжі здійснюється на платній основі. 

1.8. Взаємовідносини Коледжу з юридичними та фізичними особами 

здійснюються на основі контрактів та договорів, укладених між ПВНЗ 

«ДонУЕП» та юридичними й фізичними особами. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС 

 

2.1. Коледж має статус відокремленого структурного підрозділу з 

моменту його реєстрації у встановленому законодавством порядку. 

2.2.  Коледж не є юридичною особою, яка діє на основі повного 

господарчого розрахунку, самостійності та самофінансування. ПВНЗ 

«ДонУЕП» несе відповідальність за результати господарської діяльності 

Коледжу, за виконання взятих ним на себе зобов’язань перед партнерами по 

законним договорам, перед бюджетом і банками, а також перед трудовим 

колективом згідно з діючим законодавством. 

2.3. Коледж має печатку та штамп зі своєю назвою. 

 

3. ЗАВДАННЯ,  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

 

 3.1. Основні завдання Коледжу є:  

3.1.1. Забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу 

освіту. 

3.1.2. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними 
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спеціальностями. 

3.1.3. Участь у забезпечені суспільного та економічного розвитку 

держави шляхом формування людського капіталу. 

3.1.4. Виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної 

доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних 

цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах. 

3.1.5. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 

теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної 

діяльності. 

3.1.6. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього 

процесу. 

3.1.7. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства. 

3.1.8. Поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян. 

3.1.9. Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури. 

3.1.10. Взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, 

іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями. 

 3.1.11. Вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці й 

сприяння працевлаштуванню випускників.  

3.2. Коледж для здійснення поставлених завдань має право: 

3.2.1. Запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати 

освітньо-професійні програми в межах ліцензованої спеціальності. 
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 3.2.2. Здійснювати підготовку фахівців за замовленнями міністерств, 

підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), місцевих 

органів виконавчої влади, громадських організацій та громадян. 

3.2.3. Брати участь у діяльності міжнародних організацій. 

3.4. Коледж зобов’язаний у своїй діяльності дотримуватись встановлених 

державних стандартів на підготовку фахівців відповідного рівня. 

3.5.   Коледж у своїй діяльності: 

3.5.1. Здійснює поточну роботу із матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу. 

3.5.2. Забезпечує дотримання екологічних вимог відповідно до 

законодавства. 

3.3. Особи, які здобувають освіту в закладах фахової передвищої 

освіти, мають право на: 

3.3.1. Вибір закладу, освітньо-професійної програми та форми здобуття 

освіти під час вступу до закладу фахової передвищої освіти та/або навчання. 

3.3.2. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту. 

3.3.3. Якісні освітні послуги. 

3.3.4. Справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

3.3.5. Трудову діяльність у позанавчальний час. 

3.3.6. Свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, 

просвітницької, дослідницької, науково-технічної та іншої діяльності. 

3.3.7. Участь у громадських об’єднаннях. 

3.3.8.Участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу 

фахової передвищої освіти, педагогічної ради, органів студентського 

самоврядування. 

3.3.9. Здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними 

програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах 
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фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти. 

3.3.10. Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, організації дозвілля, побуту, оздоровлення. 

3.3.11. Навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі 

міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час 

мобільності. 

3.3.12. Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і 

громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо. 

3.3.13. Повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від 

приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти. 

3.3.14. Здобувачі освіти мають також інші права, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу фахової передвищої 

освіти. 

3.4. Особи, які здобувають освіту у закладах фахової передвищої 

освіти, зобов’язані: 

3.4.1. Виконувати вимоги освітньо-професійної програми та 

індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом 

фахової освіти та освітньо-професійною програмою. 

3.4.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм. 

3.4.3. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля. 

3.4.4. Виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії протипожежної безпеки, передбачені відповідними 
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правилами та інструкціями. 

3.4.5. Дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил 

внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов 

договору про надання освітніх послуг. 

3.4.6. Здобувачі фахової передвищої освіти мають також інші обов’язки, 

передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової 

передвищої освіти відповідно до закону. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1.  Освітній процес у сфері фахової передвищої освіти – це 

інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться у закладі фахової 

передвищої освіти та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають 

освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

4.2.   Порядок організації освітнього процесу у Коледжі визначається 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про вищу освіту», державних стандартів освіти, Положення про організацію 

освітнього процесу. 

4.3.   Освітній процес організується на основі впровадження новітніх 

педагогічних технологій, дуальної освіти, що гарантують інтенсивне й глибоке 

засвоєння знань, орієнтованих на формування освіченої, гармонійно розвиненої 

особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності, 

швидкої адаптації до змін у розвитку суспільства.  

4.4.   У межах ліцензованої спеціальності Коледж розробляє освітньо-

професійні програми та затверджує їх відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу. Основою для розроблення освітньо-
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професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною 

спеціальністю. 

4.5.  На підставі відповідної освітньо-професійної програми розробляється 

навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у 

кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього 

процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, форми 

поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем 

фахової передвищої освіти програмних результатів навчання. Навчальний план 

затверджується ректором ПВНЗ «ДонУЕП». 

4.6.  На основі навчального плану для кожного здобувача фахової 

передвищої освіти розробляється та затверджується індивідуальний навчальний 

план на кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план є 

обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти. 

4.7.   Зміст підготовки фахівців у Коледжі базується на нормативній 

частині, що відповідає моделі фахівця ліцензованих спеціальностей.  

4.8.   Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним 

стандартом освіти. Дотримання їхніх назв та обсягів є обов’язковим для 

Коледжу. 

4.9.   Науково-методичне забезпечення освітнього процесу є невід’ємною 

умовою високої якості навчання студентів. Із цією метою в Коледжі 

створюються навчально-методичні комплекси, які відповідають ліцензійним 

умовам. 

4.10.  До кожної навчальної дисципліни складаються робочі навчальні 

програми, що містять виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 

послідовність, організаційні форми її вивчення, обсяг, форми та засоби 

поточного й підсумкового контролю, засоби забезпечення реалізації мети тощо. 

4.11. За відповідність рівня підготовки студента вимогам державних 
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стандартів освіти відповідає голова циклової комісії. За виконання 

індивідуального плану відповідає студент. 

4.12. Навчальний процес у Коледжі здійснюється за формами та видами 

навчальних занять згідно із Законами України «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про вищу освіту». Навчальний процес у Коледжі 

здійснюється в таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних 

завдань, самостійна робота студента, практична підготовка, контрольні заходи, 

консультації.  

4.13. Навчальні заняття в Коледжі проводяться за розкладом, який 

забезпечує виконання робочого навчального плану в повному обсязі. 

4.14. Робочий час викладача в Коледжі визначається обсягом його 

навчальних, методичних, наукових та організаційних обов’язків у поточному 

навчальному році, що відображається в його індивідуальному робочому плані 

та контракті. 

4.15. Переведення студентів на наступний курс здійснюється наказом 

ректора. Студенти, відраховуються з Коледжу згідно з Положенням про 

порядок переведення, відрахування та поновлення. 

4.16. За порушення Правил внутрішнього розпорядку до студентів можуть 

бути застосовані дисциплінарні стягнення (зауваження, догана, відрахування з 

Коледжу).  

4.17. На заключному етапі навчання студентів у Коледжі передбачено 

складання державних екзаменів. 

4.18. Організація практичної підготовки фахівців у Коледжі визначена 

Положенням про проходження практики студентами Фінансово-правового 

фахового коледжу ПВНЗ «ДонУЕП». 

4.19. Контрольні заходи Коледжу передбачають поточний та підсумковий 

контроль.  
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4.20. Державна атестація випускника здійснюється державною 

кваліфікаційною комісією згідно з ОПП, навчальним планом. 

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Й КОНТРОЛЮ 

 

5.1. Управління Коледжем здійснює ректор ПВНЗ «ДонУЕП». 

Безпосереднє керівництво здійснює директор Коледжу, який призначається 

наказом ректора. Директором Коледжу може бути громадянин України, що має 

повну вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра. 

5.2. Компетенція, права й обов’язки директора визначаються цим 

Положенням, контрактом та чинним законодавством. Директор має право 

вирішувати всі питання, що стосуються діяльності Коледжу, за винятком тих, 

що входять до виключної компетенції ПВНЗ «ДонУЕП». 

5.3. Директор підзвітний зборам власників та Вченій Раді ПВНЗ 

«ДонУЕП».  

5.4. Директор діє від імені Коледжу в межах, передбачених цим 

Положенням та чинним законодавством.  

5.5.  Директор розподіляє обов’язки між посадовими особами Коледжу, 

контролює їх діяльність.  

5.6. У межах своєї компетенції Директор видає накази і розпорядження, 

надає доручення, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками 

Коледжу.  

5.7. Директор Коледжу: забезпечує організацію освітнього процесу та 

здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм; 

організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір 
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і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й 

кваліфікаційного рівня працівників; відповідає за якість і ефективність роботи 

педагогічного колективу; забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки; надає пропозиції та підтримує 

ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання; дає дозвіл на 

участь у керівництві студентськими об’єднаннями за інтересами; забезпечує 

права студентів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства; розглядає пропозиції педагогічної ради про відрахування студентів 

із Коледжу й за наявності підстав вирішує питання про їх подальше навчання. 

5.8. Для вирішення основних питань діяльності у Коледжі діють 

колегіальні, робочі та дорадчі органи: адміністративна рада, наглядова рада, 

приймальна комісія, педагогічна рада, методична рада, циклові комісії, 

студентське самоврядування, бібліотека.  

5.9. Адміністративна рада створюється для оперативного вирішення 

основних питань діяльності навчального закладу. Очолює адміністративну раду 

директор Коледжу.  

5.10. Наглядова рада сприяє вирішенню перспективних завдань його 

розвитку, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами 

місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та 

суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості 

освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу. 

5.11. Для організації та проведення прийому студентів до Коледжу 

створюється приймальна комісія. Склад приймальної комісії затверджується 

наказом ректора. Правила прийому до Коледжу затверджуються Вченою Радою 

та ректором ПВНЗ «ДонУЕП». 

5.12. Педагогічна рада є колегіальним органом управління закладу 

фахової передвищої освіти. Педагогічна рада об’єднує педагогічних та інших 
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працівників закладу, які безпосередньо беруть участь в освітньому процесі 

Коледжу, створюється з метою вдосконалення якості викладання, підвищення 

педагогічної майстерності викладачів. Педагогічна рада працює згідно з 

Положенням про педагогічну раду. Головою педагогічної ради є директор, а 

склад щорічно затверджується наказом ректора. 

 Педагогічна рада розглядає питання удосконалення й методичного 

забезпечення освітнього процесу; планування та режиму роботи Коледжу; 

переведення студентів на наступні курси і їх випуску; підвищення рівня 

кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

впровадження в освітній процес досягнень науки й передового педагогічного 

досвіду; морального й матеріального заохочення студентів та працівників 

закладу; притягнення до дисциплінарної відповідальності студентів за 

невиконання ними своїх обов’язків. 

5.13.  Циклова комісія - структурний навчально-методичний підрозділ 

Коледжу, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або 

кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється 

наказом ректора ПВНЗ «ДонУЕП» за умови, якщо до її складу входять не 

менше п’яти педагогічних або науково-педагогічних працівників. 

5.14. Методична рада – це постійно діючий орган Коледжу. Методична 

рада визначає основні напрями методичної роботи Коледжу, сприяє 

впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує 

заходи, спрямовані на удосконалення освітнього процесу і підвищення якості 

підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективності організації 

методичної та навчальної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і 

заходів. До складу методичної ради входять голови циклових комісій, провідні 

викладачі. Засідання методичної ради проводяться відповідно до плану, який 

затверджується на початок кожного навчального року. 
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6. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

6.1.  Студентське самоврядування – це право і можливість студентів 

закладів фахової передвищої освіти вирішувати питання навчання і побуту, 

захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом 

фахової передвищої освіти. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів закладу фахової 

передвищої освіти, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти Коледжу мають 

рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні. 

6.2. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

6.2.1. Добровільності, колегіальності, відкритості. 

6.2.2. Виборності та звітності. 

6.2.3. Рівності прав студентів закладів фахової передвишої освіти на участь 

у студентському самоврядуванні. 

6.2.4. Незалежності від впливу політичних партій та релігійних 

організацій. 

6.2.5. Академічної доброчесності. 

6.3. Органи студентського самоврядування: 

6.3.1. Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, організації дозвілля, оздоровлення, побуту. 

6.3.2. Проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи. 

6.3.3. Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості 

фахової передвищої освіти. 

6.3.4. Захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти. 

6.3.4. Делегують свої представників до робочих та дорадчо-

консультативних органів. 
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6.3.5. Ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність. 

6.4. Виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська 

Рада, яка діє на підставі Положення про студентське самоврядування. 

 

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

  

7.1.  Коледж при наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази має право проводити міжнародний студентський та 

педагогічний обмін у рамках освітньо-професійних програм, проектів, 

встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними 

організаціями та освітніми асоціаціями. 

7.2. Коледж має право, відповідно до законодавства, укладати угоди про 

співробітництво з коледжами, науковими установами, підприємствами, 

організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. 

7.3.  Участь Коледжу у міжнародних програмах, проектах, студентських 

та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства. 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

8.1. Припинення діяльності Коледжу може здійснюватися у формі 

ліквідації або злиття. 

        8.2. Коледж припиняє свою діяльність на підставі (за умовами): 

- рішення загальних зборів власників; 

- якщо прийнято рішення про заборону діяльності Коледжу через 

невиконання умов, встановлених законодавством, та у встановлений рішенням 

термін керівництво не забезпечило виконання цих умов; 

- за іншими умовами, передбаченими діючим законодавством. 



 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
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«ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» 

027.01/2021 

 

 
Редакція 1 

 

 

17 

 

 

 

 

     8.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється 

рішенням загальних зборів власників. 

     8.4. Витрати, пов’язані з припиненням діяльності Коледжу, провадяться 

Університетом та покриваються за рахунок власних коштів. 

 

9. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ В ДІЮ 

 

     9.1. Це Положення запроваджується в дію з моменту його затвердження 

ректором ПВНЗ «ДонУЕП». 

     9.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку, який 

визначений для його затвердження. 

 

 

  


