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1. Загальна частина
1.1. Харківський коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарнопедагогічна академія" Харківської обласної ради (далі Коледж) є
правонаступником Педагогічного коледжу Харківського гуманітарнопедагогічного інституту згідно наказу по навчальному закладу
від
01.08.2011 року №225-к.
1.2. Коледж - невідокремлений структурний підрозділ Комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
(далі Академія), який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям
певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки і має
відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, та діє
на підставі даного Положення.
1.3. Місцезнаходження Коледжу: 61001, Харківська область, місто Харків,
провулок Руставелі, будинок 7., тел. 732-64-88, 732-73-29.
1.4. Основними напрямами діяльності Коледжу є підготовка згідно державним
замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців
для закладів освіти м. Харкова, області та України.
1.5. Головні завдання Коледжу:
– здійснення освітньої діяльності педагогічного напряму, яка забезпечує
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня молодший спеціаліст і
відповідає стандартам вищої освіти;
– здійснення пошукової, творчої, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої
діяльності;
– забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку
фахівців з вищою освітою;
– вивчення та задоволення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і
сприяння працевлаштуванню випускників;
– забезпечення культурного, духовного і фізичного розвитку особистості,
виховання осіб, які навчаються у закладі, в дусі українського патріотизму,
поваги до Конституції України, її народу, історії та традицій;
– підвищення освітньо-культурного рівня молоді.
1.6. Відповідно до рішення МАК від 20 квітня 1993 року протокол № 3/1, колегії
Міносвіти України від 26.05.93 № 12/2 Харківському педагогічному
училищу надано статус коледжу. Згідно з ліцензією № 482857 серія АВ від
15.09.2009 р. коледж має право здійснювати підготовку фахівців на основі
базової загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації "Молодший
спеціаліст" та з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти.
Код та назва спеціальності

5.01010101

Дошкільна освіта

Шифр та
найменування галузі
знань
0101
Педагогічна
освіта
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1.7.

1.8.

1.9.

5.01010201

Початкова освіта

5.01010601

Соціальна педагогіка

5.01020101

Фізичне виховання

5.02020401

Музичне мистецтво

0101
Педагогічна
освіта
0101
Педагогічна
освіта
0102
Фізичне
виховання, спорт і
здоров’я людини
0202 Мистецтво

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про вищу освіту» та пункту 1.2.
Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів
загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 07.07.2010 року № 675 Коледж має право видавати документи
державного зразка – атестат про повну загальну середню освіту.
Коледж - невідокремлений структурний підрозділ Комунального закладу
"Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради,
що здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України
та цього Положення.
Педагогічні працівники Коледжу користуються навчально-методичною та
матеріально-технічною базою Академії: бібліотекою, лабораторіями,
навчальними кабінетами, спортивними залами, технічним обладнанням
тощо.
2. Управління коледжем
Загальне керівництво діяльністю Коледжу здійснює ректор Академії,
який розподіляє основні напрямки функціонування закладу між
проректорами, означені у посадових обов'язках.
Діяльність Коледжу забезпечують педагогічні працівники, які
приймаються на роботу за наказом ректора Академії. Права та обов'язки
педагогічних працівників визначаються відповідно до законодавчих та
нормативних актів з питань вищої освіти.

2.1.

Педагогічні працівники Коледжу мають право на:
–

–

–

розробку робочих навчальних програм з урахуванням державних
стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих
навчальних закладів відповідних рівнів акредитації;
визначення форм та засобів проведення навчально-виховного процесу у
межах навчальних планів відповідно до ліцензійної освітньої діяльності,
вносити пропозиції щодо змін в режим роботи Коледжу та графік
навчального процесу;
розробку у встановленому порядку навчально-методичної документації;
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–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

створення умов для отримання студентами спеціалізацій за окремими
спеціальностями;
навчання слухачів на курсах поглиблення знань;
порушення питання про переведення з одного до іншого вищого
навчального закладу та поновлення на навчання студентів, за винятком
осіб, які перебували в академічній відпустці та переводяться з
об’єктивних причин;
ліквідацію студентами академічної заборгованості у разі їх переведення
та поновлення, яка виникла внаслідок розбіжностей у навчальних
планах;
проведення групових та індивідуальних занять фізичною культурою та
спортом на спортивних майданчиках, у спортзалах;
організацію груп здоров’я, навчально-тематичні екскурсії;
проведення наукової та науково-методичної роботи;
захист професійної честі та гідності;
вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених
навчальних планів;
проведення дослідно-пошукової, наукової роботи;
індивідуальну педагогічну діяльність;
участь у громадському самоврядуванні Академії;
участь у об’єднаннях громадян.

Робочий час педагогічних працівників визначається Кодексом законів про
працю України.
2.2. Педагогічні працівники зобов’язані :
–
–

–

–

–
–
–

постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,
наукову кваліфікацію;
кожні 5 років підвищувати (підтверджувати) кваліфікаційну категорію
та педагогічні звання шляхом проходження курсів підвищення
кваліфікації;
забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень
викладення дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної
спеціальності;
дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб,
які навчаються у Коледжі, прививати їм любов до України, виховувати
їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
додержуватися законів України, Положення та Правил внутрішнього
розпорядку Академії;
забезпечувати умови, необхідні для отримання особою вищої освіти;
здійснювати підготовку молодших спеціалістів відповідно до вимог
державних стандартів;
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–

–

здійснювати
оперативну
освітню
діяльність,
роботу
по
науково-методичному
та
санітарно-гігієнічному
забезпеченню
основних напрямів роботи;
забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до чинного
законодавства.

2.3. Права та обов’язки студентів, які навчаються у Коледжі:
Студенти мають право на :
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

вибір форми навчання;
безпеку умов навчання, праці та побуту;
трудову діяльність у позанавчальний час;
додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним
місцем роботи;
скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для
осіб, які поєднують роботу з навчанням;
користування навчальною, науковою, культурною, спортивною,
побутовою базою Академії;
участь у науково-дослідницькій діяльності (конференціях, симпозіумах,
виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій);
участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення
навчально-виховного процесу, призначенні стипендій, організації
дозвілля побуту, оздоровлення;
надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
участь у об’єднаннях громадян;
обрання
навчальних
дисциплін
в
межах,
передбачених
освітньо-професійною програмою підготовки;
участь у формуванні індивідуального навчального плану;
моральне (матеріальне) заохочення за успіхи та активну участь у
навчально-виховній та громадській діяльності;
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного
насильства;
канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних
тижнів;
безкоштовне користування бібліотекою Академії, інформаційними
фондами, послугами навчальних, наукових, методичних та інших
підрозділів Академії.

Студенти, які навчаються за денною формою навчання, мають право на
пільговий проїзд у транспорті , а також на забезпечення гуртожитком у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України і мають право на отримання
стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на
навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
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2.4. Особи, які навчаються у коледжі, зобов’язані :
дотримуватися законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» , цього
Положення та Правил внутрішнього розпорядку Академії;
–
виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;
–
систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками,
професійною майстерністю, підвищувати загальнокультурний рівень.
Випускники Коледжу вільні у виборі місця роботи.
Випускники Коледжу, які навчалися за державним замовленням і яким
присвоєно кваліфікацію молодшого спеціаліста працевлаштовуються на підставі
направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, ректором
Академії та випускником.
Якщо випускник Коледжу навчався за кошти третьої особи, його
працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.
–

2.5. За рішенням вищого колегіального органу самоврядування Академії
педагогічним працівникам та особам, що навчаються, можуть бути надані
додаткові права та обов’язки.
Студенти Коледжу мають право :
–
–

продовжувати навчання у Комунальному закладі «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради у межах
ліцензованого обсягу;
отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством.
3. Порядок внесення змін до
Положення про Харківський коледж

Зміни та доповнення до Положення затверджуються в тому ж порядку , що й
саме Положення.
4. Порядок реорганізації та ліквіджації Коледжу
Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Коледжу
здійснюється згідно з чинним законодавством.

