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Заrальшi

полоiкекня

львIвськItЙ проФЕсtl,tнtтii KoJrýд}K

ТУриСТиЧноГо ТА РЕСТоРАItНоГо CEPBIC},' (лалi

j

г0 ГЕльнс)-

)

Ксl:tел;к
r
науки Украiки i пiдшорядкова[t!Iм Ёоьrу
держаение, rrрофесiйно-технiчним (професiйким) на8чальн}lм заклддоl\{
третього атестацiйного рiвня, ш,{0 здiйснюtl пiдгсll,овку
робiтникiв висOкOгt)
КВаЛiфiКаЦii
Та
РiВЯЯ
фахових молOдши,ч бакiulаврiв з техýолсlгiчно ск.лllлних.
наукосмних професiй та спецiальшtrстей або рtэбiтшикiв, ,tiя;tьнiс,глl Якl.t\
пов'язана зi скпадшоtо органiзацiсt<э ttpaцi, з.чllсла Bи[IycKl{}tKiB ;a1,1utbпOl}cltilit},\
н&вчitпьних закладiв.

3ас,ýованИм MiHicTBpcTtsOM ocBiTH

i

КОЛеДЖ МСЖе Здiйснюваr:ш доrrрофесiйну пiлго,говку. гlepвlrHHy
професiйнУ пiдготовку, загальýOOсвiтнЮ iriлгсrт.сlвкy. лiлгптовку r}axoBпi
молодших бакалаврiв' професiйно-технi,{не кавчанýя" tlepeltiяt,oтOBKy l,a
riдвкщенкя квмiфiкачii працюючих робiтникiв, незаtiнятоr,о на(елеitня.
iкоземнкх громадян
СКороченс наЙмепрgння Ксrлýджу украiнською мовою; JIbBIBCbKИli

пкггрс

-

Найменуванпý анrлiйськоIо }чlовою:
поýке каймеlrувsнýя Коледжу акглiйською мовою:

KLVIY PROFEýSIONAL COLLEGE ОF }{OTEL. TOURISM AND

RýSTAU&{NT SERVICE))

ýкорсчене ýаймену8ання Ко;,rедхtу алlг;lit"iськO}о мOвOю:

KLPCHTRýll
1.2. ГОЛОВНИм 3авданням Коледжу с забезшече1.Iня Ilpaвa грOlilадя}l
YKpaiKK на rrрофесiйнd цввчання вiдповiдно до ix пOкл!tка.шь. tHTepec,iB l
здiбностсй з метою задовоJIення rютреб економiки KpaiHH у квыriфiковаl-лttх i

кOfiк)рентоспрOмOжних ýа ринку прашi робiтн иках,
1.3. ДО 0скоВних flовноважень i lлапрямiв дiяльностi Колед;ку }{iu]e}KaTb:
а} ОрГанiзацiя навчмьно-вихOвнOго процесу, обранлtя форм та мt:rо_liв
навчання;
б) навЧаJIьнO*tsиробнича, навчаJtыlO-внхOвн&, HitBtIaJlb}t0-,vlel,ojlI{tlпii"
фiнансово-госшоларýька дiялънiс,гь т,а виробннчO-кOмерцiйна дiя.lrьнiсr,ьl
в) рФрOблdЯня .робочих навч&ць}{нх планiв з профссiй i робсlчlrх
навчiIJlьних прФграм з навqальних предмет,iti tta ocHoBi TI.tnOBиx HaBчlLrIbнl,.{x
Пленiв i тнпових навч{tJIьких програj\{, визнаtlепня регiонаJIьнOг0 к0lrlп0}lеi{ г\
зМiсry професiЙно-технiчноi (професiйноТ) ocBiTl.t, вiйськово-про(lссiйноi
ocBiти, якi затверджуються s ycTaHoB.,IeHoIv{y пOрядкуi
r) розробленнJI правил прийому учrriв. слухачiв лu Коледж!, на octttlBi
тЕпових прав}Iл прийому;
r) формування ржOм з орrанами уrlравлiння профссiilнсl- lexгri(lllL)ii)

(професiйною) ooBiTolo пданiв npl.tfioMy учнiв, слухачiв з урахування\,l
державнOг0 замовл9нкя} rrотреб ринку шрацi, поlреб гр0}{адян у профссiл,irrотехнiчнiй (професiйнiй) ocBiTi та замовлень пiдпр}J€метв,

устаýов, органiз*rtil:il

Д} ОРГеfiiЗаЦiя )tарчуваýня,

е{атерiельнg зilбg}Ilеtlе}*л{я т,а пtl6у,rсве
учнiв, с.щжачiв, зокрвма з чнсла liTer:i-cнpiT, дiтей, ýозбавлснltх
батькiвського пiкпУван}tfi} а такOж дiтsй-iквалiдiвliква;liдis I-IIi гру]}1 r:a дiтей iз
сiмей, якi отршмуIOть дOпсмоrу вiдповiдно до Закону Украirrи <<Про держев,-tу
соrriальку дФuомOry ма.il озабезпýченýм с i M' ям ;
е) атеоталliя педагогiчних праuiвrликiв;
с) органiзаЦiя пiдвиЩенкя ква_lliфiкацiТ пслагсlI ltIHl,rx npauiBHl,tKiB. в Torty,
чкслi ix стажуваншý на пiдприеý{ствах, в ycTa}Ioвax, оргагtiзацiях:
Ж) ЗДiйСНеНня професiйного навчалlня незайнятOго ýilot]jlcнHя:
З) ОРГаНiЗацiя виробgи.tого навчашня y.l}IiB, c,.tyxд.tiB lla пирtlСrlлиttтlзi ra }
ПбСЛУГОвУВаfiжý

>>

сферi шоýJ}уr;
и) забезпечен}ш заходiв з oxCIpоlll.l прачi Tit безшскlл жкrтr:дiя,тьнос"гi
слухачiв, працiвникiв;
i) МаТерiально-технi чке забезпечен.н я н &вч ал ьнtэ- B}lxoBH ого ш р о цес,ч

i)

y*,lTtiB.

;

внзначения сцрр(тури i штатногý розп}týу Ко.ltсджу з ypaxyвa}Iнr{]lI
уст8ксвлs$ого фонду заробiтноi Еýаfi{;
Й) ЗабезпеЧеýня калежноi якостi професiйнOго li&вч&t{ня та вltховаАня
учнiв, слрачiв;

к) видача докуtlrýýтiв про ocBiry встанQвлýнltх зрiuзкiв.
1.4.
основиоТ дiяльrrост,i Ко.шелжу, такOж вк.IIIOчасться прOдаж,
ВИГOТоЫIених Кояеджем ToBapiB, виконанrш робiт, иаденпя п{)слуг. tllt) ( IicIIо
пов'я3апNми з Йогs CIcнoвHolо дiяльшiсr,ю, за ttiшaмt.t (т,арrtфаьrлr). якi
ви3}Iачаються Коле&кем вiдliовiдно до BI,1M()l, },{0plvla,г}lBHo*1,IpaBoBl{x ак гiв

До

Украiни.

ýо о*новних напрямiв дiяльностi Ко.,lеджу може також

налеlrtаl,l,1 t,til{ilнI{rt

вiдfiовiдшо до Перелiку плат1-1!1х пOсrlуг
О
якi можуть надаветися нg$чмьн}лil{и закладаI\,tI.t, iнtшиьtи устаиOваý,l1.1 1,а
зsкJIада}rи скgтеми освiти, щ0 gалý}кать jlo дер?кавкOi i комуrлальнr:i фор:чrrr
власностi, затвердженого пOстановою KaбirreTy lVliпitтрirз YKpaTllll Bi;t ]7 сергlltя
2010 р. }ф 796 та ýOв'язаýими з йоrо оýнOвнO}о cтa]yTкolo дiялылiстl,оt в тOму
числi пiдrотовка (зокр*ма пsрвкнка професirlлtа), перепiдготовка та пiднllщеллл,tя
IUIaTHKX пOсJqуг, визначених,КOледжем

квалiфiкаuii iноземних qромадян "у, вiлповiдносT"i

д0

Лiцеrtзiйних

чпt()в

проваджеrrrrя освiтнъоi дiя.llъностi затверджен}tх постанOвою Кабiнету Мiнiс,грiв
УкраТнн вiд 30 грудня^20tr5 р. JФ 1l87.
1.5. Коледж У своiй дiяльностi керусться Конс,гl.tтуuiсю УкраТttи,
закоýами YKpaiKll кПро ocBiTy>>, uПро rrрофесiйну {професiйt"tсl-rехнiчllл,)
ocBiTy>, кПро повну загальЁу середнtс ocBiT,yB, указамн Презttяешта
Украlни, Положенням про ступеневу професiйgо-тек1,1i.lну ocBiTy*
зетвердженýм постаfiовоrо Кабiлlсту Mir.licTpiB УкраТrtи Bi;"t 3 чсрвня l999 р. ý
956, ПорядкOм шада$ýя робочих лtiсцъ дJlя пр(}хOд}кýIIIIя у1I1,1я:\11,1, L:.|l\|xaLii}\tlt
професiйно-техItiчних навчаJIьних закладiв вltроблtн.tого Itавчллt,ll,tя та
внробничоi'практики, з&твердженOгс} поста}{оl}0ю Кабiнет"у MiHicr"piB YKpaiHlr
,l,it
вiд 7 червня 1999 р. Ng 992, Положеншяh{ про в}Iшiý прсrtРесiйне учиjIише
1нтр професiйлtо-технiчноi освirи, затвердженнм наказOм MiHicTepc,l'Ba
iти i науки Украiнк вiд 20.С6.?000 Ng 2?5, заресстрOван}rм у Il1iHicl"epcтBi

tr

юsт}rцii Украiнп

24 ýкrýя 2000 р. зir Jф

442/4663, ПOлtlжеплlяlоl tlpg
Ф.рrfl,Еi38цiю наýч&.itьнs-вкробницогo процссу
у професiiirrо-технiчлlшх
ý}ýвчаJхъних закш&д8х, 3етвердженнь{ наltазOм MiHicTepcl.Ba
rrснiти i HяvKlt
УкраiкИ вiд 30 с5.2006 ль 419, заресстровеним MiHtcTepcTBi юс,rлtцii
YKpaigr1
у
I5 ЧеРВrrХ 2006 РOКУ За jý 7||ll258i, ;"Iiцеilзliir{нý{},l v]\,toвilý.,t.t fiрt]надже}lня
ocBiTýboi дiяльностi затверджеЕкх лостанOвою Кабiнету
MiHicTpiB YKpaiHl.r Bir
2015
ffs
I l87, iHlЛИplll актами закоFlод&вства Украjнш,
Р.
а так()ж цl{ý|
10
"РУО*"

CTaTyTob.r

1,6, Стаryт Коледя<у розроб;lено вiдпtlвiдно
дс вим,OГ aKTiB закOно"llавс1l}а.
Зt}3н{tчених у пУнктi 1.5
l СтатУту I,a л}и\лOг

ро3дiлУ
Щнвirьнtrгсl кOдекt])Украiни, Господаltýького кOдексу УкраТни, Земс.*ыtого ýOдексу УкраТlrи.
ГIодажовOг0 кOдексу Укршни, Бюджетнсгс кOдексу Украiни, Kcl:teKcy
закtlt-tiв
про працю Украiни, iншнх attTiB зак0}IодаВства та прlti.iнято па заI,аJIь|'},х
зборах кOдýктиву.
1,7" MirriýTepcTBO ocBiTlr

i HayKl.t УкраТни. мiсцевиli 0рган управ;riння
професiйно-технiчною освiтою здiйслlюютЬ KOIrlT)ojIb за дотриl!1анням B}.lý4Ot,
Стаryry та rry;+ймають вiдповiдl*i рiшенrtя в разi iх порушень.
Трудовий ршпорядок у Ко.rrеджi визнitчаеться прав}lлами вну,грirllньOгt)
рOзпорядку, розроблеýимн у вiдповiднtlс.гr д0 закOнодавс"rвý УкраТни Ti]
зат8ерджOни ми трУДовим кOл

е KT}I

вом

t.8. Акредитований Коледlк

К

rэл

елiк у.

ý{Oже npl,tcIJolot}aTl.t 8ипуск}t}{каý{л яtti
заверIýжýи ловнrrй курс навча}Iня на Tpeтbollly cтyrreHi rLрофесirrrrо-r"ехнlчноi
оовiти, як висOкий piBBnb робiтннчсlТ ква.uiфiкашiТ (розряд, кJIас, ка:,егорiло), l.aK r
освiтt*ьо-Ква.шiфiкашiйняЙ piBeHb кфаrховий ь.tолодший бaKaraBpll. flрлrсвсrt,tttlя

освiтньо-квалiфiкашiйного рiвня кфаховнй молсдшиii бакшаврl) м()же
здiйснюватися тiльки за " напрям&ми, за яки,ии прOводлtться лiдгоr.uвtса

робiтникiв високого рiвня кffiлiф iKaшiT.
1,.9. Навчальниfi заклад yTBofieнo у 1954
роrдi. Наказоlrl l\4irric.l^epcT,rla
ocBiЖ i каукИ Украi'нИ вiд l8.06.2003 м 386 в}lIцому професiIlлло-r,схrriчlrоrr1,
уT Еfi}tщУ Jф 27 м. Лъвова змiненО uайменуВаýня }la Львiвське в}.{ще професiriuс
учиJIкще рýýтораинсго cepBicy та тур}tзtý{у.
Наказом MiKicTepcTBa освiти, i науки YKpaiHl.r вiд 0З.07"20 l 5 ýs 7 l l <<Деякi
питаннfl ЛъвiвсъкОгO_вищоГо професiйного учшjll.{щst ресторанного cepBicy та
туризму" змiшено тllп навчаJIьного зак.,1аду у u*'rзоу з ч}.Iм злtiшсно iiог,о
наймевування ýа львtвський проФвсrйниЙ *олпдж гот Е,цьноТУРИСТИЧНОГО ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВ ICY.

львIвсъкиЙ

прOФЕс]lЙнl"tЙ
колЕlрк г()"гЕ-ць}"I0ТУРИСТИЧНОГО ТА РЕСТОРАННОГО CEPIJICY с npýBaнirc,Iyп}jll}t0\1 lll)itв l
обов'язкiв Вищого професiйrло-технiчного учиJIище Ns 27 !1, jIbBoBa Tll

ЛьвiвськОго вищоГо професifiногО }чиJIища рестOрirнпого cepBicy та турI"tзму.
1.10, Мiсцезнаходжеж{я Коледжу: УкраТна, 7906С, ýI. JjbBiB.
вул. I.Пулюя,36.

Щивiльrtд правоздатнiсть
ýрава
та
обов'язклt (ur.tBillbнa превоздirтнiсть) Ко;tедж.!
Щнвiльнi
tr.

ýýIIЕкають з мOменту його gтвuрёнi{я (державноТ peecTparfiT) i прип}.t}lЯ}OТtr(:Я
З
ý}ýя ýKeýýHHrl до едкноfi} дсрж&ýноrо реýстру юридичних осiб та
фiзltчнлtх
ýсiб * пiлприемцiв запису про iiого пр}{тll.tнення,
2.2. Колsдж ý юридичнOю особuЮ, MilC сарrосr:iйнltй баланс. paXY}lK}t t}
орrанаХ .ЩерэкавнОi казначеfiськоТ служби, ш],аrnlп, пеtIатку iз зображенняпt
.ýержавнОго гврба YKpaiнlr i cBo'lM найменуВанням, КоледЖ
np**n tКЛil;.I6Т}{
"uu
цивiяьно-rrравовi угоди.
2.3. Коледж несе вiдповiдШlьнiстЬ fiереД особою, державOtо. cycгti;lbcTBtlM
3а викоýання фунКцiй i завДань! щО шокладенi на lIьOго, життя t здrrров'я
1,.tt*iB,
слрачiв, працiвникiв навчальнсго закJIадУ ttiд .1з* }tавчiulь1,I0-виробtли,l0l-() ],п
ý8вчаJIьнO-внховfiOrо процесУ, за порушешшя ix ýрав та iHu-tc. lfio rIередба.lg}lо
законодавством Украiýи.

z.4. КоледЖ мся(е матИ вiдliлення, фiлii,

навчаJIьнO-вl.tробнлtчi,

ýlвчаJIьнO-комерцiйнi, соцiа.гrьно-культурнi, спOртив}lо-оз;tсlровчi та iншr
пiлрозлiлИ, Що дiють на шiдставi по;lожень" шtС рЬзробляються Ко;rедже]\1 ,t,il
3етвsрджуютъся керiвництвом Коледжу з& псгOджgнняýl з KOjleKTиBOýl гi]
органамИ управлiнНя освiтоЮ; yTBopIoBaTu ts устанса.JIеному' l]орядку
разOýt
iншимИ кавчальними зirKllaдaMrt, пiдприсмствttми, уgтанOв&м!1, орt,iлнiзаttiяirtлt
Еавч€lJIъно-виробничi кOмплекси, входити jto асоцiаl"tiй та iнlших об'сjlлtаlль
юршдичних осiб.
РiШеЖИ Про вiдкрltтгя вiдокремлеýого пiлроз.лiлу Кол еажу прнi,i ý,,асться
MiHicTepcTBoM ocBiTH i науки Украiни за поданням мiсцевих оргаt-tiв BllKtlгtaB.tc:T

:J

вJIади.

2.5. ПРИ КОПеДжi фУнкцiонус Навча.льниГл практи,tниii цýнтр гol,gjlьнOlt}

tНПЦ ГК <tfiiaMs}IT)l) cTBopeHltl)i ,{к сl,руктурrлий пiлрозлi"r
НIТЦ ГК уДiапtаlтт> у cBoTli .ltiяльностi керуе,гься чи},}{и\l
3аКОfiаДааСТВОМ УкраiнЙ rЁ полоrкенням прtr навчшtьнрtй практиllниli чентр
ГOТýJIЬНOГО КОМПЛёеСУ <<ýiaMaHTlf затверджеI{огq:l у визttаtlеио]\Iу Llиl,{ним
КОМПýеКСУ KýiaMaHn>

КОЛеДЖУ.

законодавством пOрядку.

2.6" ПРи Коледжi

фулlкчiоrлус Навчальннй практичitltii цсIlтг)

iяновацiЙншх рýсторакних техýологiй (далi НПЦ IPT). НПЦ IPT створепиli як
с,трУкryрний пiлроздi.u Коледхtу. НПц IPT у cBoili дiя,ltьностi керус,ться чн}.lн!l11
3аКОНOдаВýТвом Украiнн т& по,поженняi\.I про ltавч€lльl.{0-ttрактичниii цсillг
iнновацiйних ресторанних техно;tогiй Львiвського rrрофесiйногtэ Ko,1le.]{/t\y
гOтелъНO-турлtстнчtrого та ресторанного cepBicy затвердженOго у tJll:]наченоl\.{Y
чкжним закOкодавýтвоr\t порядку,

.

Копедж

провалжус дiяльнiс:,гь, лOв'я:]ану .l пirtl-tlI ()l]l(olt.)
КвмiфiкоВан}rх poбiTнllKiB, фаховнх }.tOлолшнх бакалаврiв та нitданtlяlt{ ittt1lltx
ocBiTHix послуг, пiсяя 0триý{аýня лiцензiТ. а його вiдокремленi сl"рун,г}.рlll
2,'l

пИроздiли (фiпiя, iнший пiдроздiл) пiсля прсведенIlя пitlензуваllня з внесен!iя|ll
ix до лiцензii Коледжу. Лiцензiя вшд&сться у порядку, що встаI"IовлIOсться
Кабiнетом MiHicTpiB Украiки.
2.8. 3 метою сприяння розвктку наýчальнO-матерiа"ltыtоi та coцiit.LbHrlпобуrовоi базн, забезпечення професiйlrо-практнчноi лiдгtlтовкн. вирituеl.tня
соцiальних те iншпх Еитаýъ працiвникiв, учнiв, слуха.tiв, Ко-цедж ýtoxie

}ýffiеДеТИ УгоДи 3 пiшIриеllfств&il{fi, установа}.{и, орга}Liзацiя}.rи
*. ý*сктамý rсýподарювýл{Ея

та

iнruипли

"

3. Нпвча;Iьно-виробни.tллй lIроцес

3.1. Навчально-вироблtичшй шрOtlсс у Коле,:жi
це c}.lcTeN{a
*ргакiзацiЙно-педагогiчкихо мýтOд}lчItих i TexHiIIl{Hx захо;tiв. спряll,,овitнLlх t]il
реа;liзацirо змiсту i зав4анъ стушеневоi профс,сil:itttl-,t"ехнiчноТ осшi,гlr вiдгtовiлнr:
дФ державких ýтандартiв та встаýовлених вtl},loг.
Навчально-вллробничкй ilроцýс у Коледжi груI"Iтусться на llринц}rllах
гумаяiсти.lноi ocoбgcTicHo-opicrtToBaнoi педагогiклt,

леь{Oкретл{з lvly,

вiд полiтцчних партiЙ, грlэмадських, релiгiйних органiзлtttiii. bra
ýшlпьнiй дiяльлtостi
педагогi.tних працiвникiв, y.tнiBn слухачiв, бшт,ькiв,
,:.
ýЁ3aJlerrdнocTi

колýктивlв

пlдприсмств,

l ý{O)tie BK.:ll()Llil,г}.t
ýрирсдýичо-мат8!цатичýу, ryMaнiTapHy, фiзкrlну, зttгмьно-профвсiiirrу,
професiЙIIо-тeOрýтич}lу, вiйськово-професiйну, rlрофесiйно-практнLI}lуt
вiйськово-фiзичну пiдготовку, а також виховну роботу з учнrlьtи, с.|Iухilча\{}t.
3,2. Навчально-виробничий lIроцеý у Ко;rелжi здiЁrснюсться вiлltовi:tнtl _tcl
ГIОлОження прС органiзашiю навчальнO-виlrtlбнltчtэt,о процесч у rrpodleciirrtt_lтýхнiчних навчаJIьннх закладах, затвердженогс ltaкa}оl{ b{iHicTepcTBa tlcBtt tt
науки Украiни вц 30.05.?006 Jllb 419, заресýтрOваним у MiHicTepcTBi Klcт,ltцiT
Украiни l5 червня 2аQб р.за Ng 7llil2585, ГIоршку t{{rдання робочих bticltb
ДПЯ ПрOХОДх(ýННrI уЧняlчfи, слухачаil{и гlрофесiЙн0-,l,ех,нi.lнl.tх. л,IýвчiUIьl{t.{х
закладiв виробннчого п&вчаIl}tя та влtробни.,tоТ практики, зilтвер,liкслI(}гt)
llýсТаýовСю Кабiнету MiKicTpiB Украiни Bi,lt 7 .tервня 1999 р, Jф 992 l,a в1,1}.1сlг
iнших ýорм&тgвно-правOвкх &KTiB, зазýачених у пунктах 1,4, 1.5, 1,6 розлi;rу l
уЁтанов

тal 0рганlзаlllI,1

t

Статуry.

}

3.3, Первинна пробе€iИва пiротовка, професiйшо-r,ехнiчне навче1}.tня,
перепiдготовка та rriдвнщення квiutiфiкачii осiб за оýвiтньо-квшitРiкацiйниь.r
piBHeM кквалiфiкованнй робiтникя, а TaKO)ti ltiJtготоsка t}*xiBuiB за ocBi"l,Hlroквалiфiкацiйним piBHeM кфаховий молодlrrиii бакzulавр>) :]а вi;lпOIriдн}{\,t
н8прямом (спецiалънiстю), здil.iснюс:"rься :}а професiяlrлl,r. Bt{]Hiltlel,iIJ\,1t'.|
Коледlкеь,t згiдко з ýержавннм пepeiriKtrM пpo(lgcii.i з ttijtt,oTtlttttlr квалr{riкOli]iit.{t{х
робiтrlикiв у профсiйно-текллirлнлtх наi}tлалы{их :}aK.Ilt};tilx, зitтвсрд}Fiсll0гtl
постаковOю Кабiнgry MiHicTpiB Украiни вiд l 1 вереýllя ?007 р, Лц l l 17,
вiдповiдннм пýрелiком вiйськово-облiковlrх t:tlrlцia,tlbltclc,t,eii. у rrptx|rcciiirroтехнiчних навч&шьнж}r закладах, (заtс,itадах професiйноТ ocBiтlt). HatrioHa-tbHltl,t
класифiкатором Украiкш ДК 003:20l0 <Класифiкатор rrроt}есiй>> r-a вijtповiлнtl
до отриманих лiцензiй дrrя прOвадження дiяльtлостi з надil}Iня ocBiTHix пос;,lуI",
3.4, Змiст навчалъно-влtробши,I0г0 процýсу те TepMiH навчання у Колелхti
ви3ýачаються. робочими нflвчаJIьними плана;ltl,t i прOrремалrи, якi розробленi
коледжвм спiльно з пiдприсмств&ý{и, устsноваý,rи, органiзацiямl,t * заN,l0вн}lкаýllI
,I,ilKO}h
робiтничих кqдрiв на oýHOBi типових навчgлльших гlланiв i проrрамо а
з}лмог ,Щержавного стsндЕLрту професiйноi (професiйно-техллi,lttоТ) ocBiTll.
зат8ердженого постаýOвою Кабiнету MiKicTpiB Украiни вiд 20 жOвт}{я ?0? l р. Лs
l077.

Iнтегрованi кавчапьнi fl,ýi}ни :J пlдгоl,овки на"греl"ьOh.ty стчпеллi за tlcBir-llbt}квалiфiкацifiнимн рiвняluн кквалiфiкований pclбiTHl.tkll та t<фаховлrй лtолiэдшttлii
бакалаврll затверджуютьсr{ у пср8дку, BcTaHoBjIeKo}{y MiHicTepc"t.t}ol\l
сlсвir-и i
паукв Украiни,
ЕКСПеРИМеНТВ*ЦЬНi iНТВГРованi liав.tальнi план}"l п0I.qJжч}g11,ьt]я
зацiкавлеý!{ми ýTopýH&Mt{ та затвýрджуються зас}{ о l}}.I ptкOi\, .

3.5. Злобуття професiйно-технiчноТ (професiйноТ)
у
здiйснrсетьýя за

Kcl';te,l>tti

деýнOю,.вечiрньою (злriшною), ОlIНО-ЗбlOчн0}0. дистitltцifiноtо.
екстсрнетною формамн навчаккя, з вiдривом i бsз вiдриву
вiд виробниrtтва та за
irшивiдушrьýнми навчаJIьнимн планайи.
КОЛеДЖ ca*rocTiЙKo ОбИРае форми та , метtrJlи оргалliзаr_ri? навчаль}l0виробничоrо цроцесу, а педагогiчнi праuiвниклr *un,o*iilllro, ]
урахува}{няý{
оýuоВ педмогiкн, ви3н8ч8ють засоби i ме.тоди навчання та виховання
учнiв,
KypcaHTiB з BpaxyBaHlUIM в}llttоГ сшожtlвsчiв ocBiTHix пOQJIуг,
У проuесi шрофесiйно-практичноТ пiдгоr,овки учнi, сJtухачi Ko;relxr1,
можутЬ залучатися до надання пOсJIуг Hace-{el{}ll0. внготовлен1-Iя rrродукuii.
ToBapiB широкоr0 вжитку, що реалiзуються в ,ItlpяJtKy, вýтанOвленOýIч
законодавством Украiни.
3,6, Учнi, якi м{1ютЬ базову загальнУ CýPе;:IIIto 0ctlit,y, uJl1.1cl,taclto iз
здобуттяъл, професii здобувають повну загаль}{у середillо
ocBiTy у lto;le;tiKi,
Учнi, якi З певниХ причиН нts мOжуть одлIочасно iз
професii
здобуватIt пOвну 3аг.шьну серед}tю o."iry або ше Iuаю,гь "uйуrrооп
базсlвоi :tat-a;tbHtli'
серсдньОТ ooBiTK, а такоЖ Ti, якi ý{о}о,rЬ вiдtrовiлrli ýallltt
розI]итку.
потребуютЬ соцiаяьноi дOпомOгН i реабiЛiтацii, можу.гь здобуваrи
робiткичу квалiфiкашiю лuшё з урахув&}Iня]и мýдичних показirнь i
IIроткпока3еиь дjut наýтупноi" трудовот дiяльностi. Обранlля
форм i ьtетодiв
професiйноi пiдготовки проЁоднilться згiдно з вItс}.Iовк{l}lи спецiалiст.iв
п,lедик()соцiаrrьвоi експертноТ KoMicii.
*

у Коледжi може здiйскюватись лсlrlрос}есiйша пiдготсlвttа ч,lttitз
загальпоосвiтпiх навчмьниХ закладiв. Учr.ri середл{ьоТ заt.аlrы1оосвl,гt,tьоi'
школиt почикаючи з 9 класу, мо}fiуть пO€днува,г}, з:tобу"l-гя зttl,;utbHoT
середньоi освiти з допрOфесiйноrо шiлгоtовкою
у Ко;tеджi.
З,7, IlрийOм l}Oмадflн па }Iавчання до Ko.,te",r;ыy, зriйсr{ю{l,ься
BilttoBi;t1lcl
до внмоr пOстанови КабiнетУ MiHicTpiB УкраIнлr Bi;t l5 квi,rня 20l3
р, "Yl З0{l
3атверджвння Порядку фармування державного замOвле}лilя на ttiлt
1ýро
clroBky.
фаХiВЦiВ, НаУКОВИХ, НаУКОВО-пвДагогiчп** ,u робiтнлrчих калрiв. пiдвtltt1ення
квалiфiкацii та пsрешiдгОтовкУ KaлpiBll
iз юридичниьiи i фiзичrлиьли
'' 1rrojзгiдно
особами в мsжах лiцензованого обсяiу
з правилаь,1}{ тrриliому.
розробленими Коледжем ýа oc}Ioвi Типовнх ilравllл шрийому до закладiв
професifiноi (професiйно-техкiчноi) освiти Украiпи, ,urо*р*r**}tиN I{ýказOьt
MiHicTepcTBa осuiТи i
_наукн Украiнш вiд l4,05.2bl3 }fl 4.99, заресстрOван}lill у
MiHioTepcTBi юстицiiУкраrкк 29 травrrя ?0}З
р. за Jф 8зз/23355.
На третiй cTyniнb професiйно-r,ехнi.tноi ocBiT,lI зарахOвуl0гься на oc:HoBt
кOнкурсНого вiдбОру особи з числа кращ[tх, tllоilо оrо"одiпп,rо пpo(lecicKl,
учнiв, спухачiв Коледжу, якi завершили навчання на друl.о}{у стугlснi i r,'tають

ýовнУ 3агмьнУ с*реfýý,ю sgBiTy. Також, на третiй cT,yttiHb
профссiйllu-r,ехнiчллоi
ocBiTH ftIо)tцýý пркйматися внýускник}J itlmltx тlрофесiйlrо-1ехt.tiчttих
-

навч8пьних эа,кл*дiв, працlоючi робiтнl,tки, сlсоби , *ri.uu
t.лсзаiiняl^tlг<l
ýас&пý}tяя, xЖi 3аýерш}ýIк ýавчання на
ДРУГОI}rу ступrиi i маю,t.ь наurеiкньtй
piBeHb квя"rtiф,*к*цii з аiдlrовiдноi професiТ,
noury заl,.l,,lь'1у середню *c'tTy 1.а

внтрип*Мж ýсýýурý.ýжЁ вiлбiр.
0собя- якi виявИли бажання навчатися на Tpeтbo,vty сryпенi
професiйнотехнiчяsI ocBiTH, подеють дlrректору Коледжу вiдriовiлпi
ru"Ъу.

Учнi, слухачi Коледжу, якi ускiЙно закiнйли другии
прфесiйНо-технiчноi
_

с.гчпiл,lt,

(професiйноi) i пройrrrли ква,шiс|liкачiйну атсстацiкэ
ýpHcBsý}t}UtM освiтхъо'квалiфiкацiйногО
рiвкЯ .unnuni,gio.,,r*""й

з

рсlбiтлtик,l
вiдrrовiдНогO напрЯьrу (спецiа}:ьностi), ,uрu*оuуrоться
(перевпля1ься) на TpeTiii
cryrtiHb професiйно-технiчноi освiти на ocHoBi
*о"*уlr""ого вiлбору.
КопеджУ,
ýкректоР
з метOЮ провеJIеНня кснкуРс}{0го вi*бору осiб д.ltя

на третьOмУ ступенi професiйно-текl.ti.lноТ освiти. cl,tigpto(
кOнкурсну комiсiю та вýзначае поряJIоlс ii
роботи, Ксlнкурсншй вlлбiр rrсiб на
,гретiй
ступiнь професiйно-технiчнот освiти здiйснюсться за крLlт*рiямt,t,
шrl
ви3ýач&Ються КоЛеджеlи за погOд}кення}t iз
ýвпарl"амел{тс,&, освi,l.и i llltyKH
навчаннЯ

ЛьвiвсьКоi облаСIоi дсрЖавноi адмiнiстРацii В ocвoBi якt{х
MaIOTb бути:

здiбнiсть, cTapaнHicТb тд реýулътttти наýчання на
другOil.rу cTyneHi професiйнотехнiчшоi' освiти.
РезультаТи коикуРýноrО вiдборУ оформляЮться fiротоколом
Kollкypcrroi
KoMic ii i затвердЖуютьýЯ Haкrx} o}r
дир ектор а К ол елж

3арахуваннЯ

ЗДiЙСНЮеТЬСЯ

оцiнювання

осiб Ёа Tp*TiЙ сryпiнь

у.

rrрофесiйrlо-технiчноi освi,rи
беЗ НаДаН}ýI ВgrУпппком сертнфiка"га зовнiшrнього }tезilлежного

пркйом слухачiв на перdлiлн-оfi)ýку або пiдвlllлýння квалiфiкацiт може

здiйснюватися шляхOм прOВедення вхiдноm кOнтролю знань.
yMiHb ,rit наt]иtJOк
ВiДПОВiДНО ДС cTaTTi 14 ЗаКОНу YKpaTHr,r ,.Про
npodieciitH.r_т*",ii.,,,y tlct*i tyi,.
3.8. Навчальний piK У Коледжi
рOзпOчинuйr., l верссtlя i завершусться
в термiни, встановленi
робочими навчаль}l иM}.t tlJIaiIaMи,
,Щля деяких катвгорiЙ учtлiв, слухаЧiв, а ],itкo;,}i rriд чаý органiзацiТ
ПеРепiдготOаки poбiTHHKiB i гriдвищеннfi ix кsлuriфiкацii,
t,tiдвищення

квалiфiкаuii пgлагоriчнйх праuiвникiв, заняття
рOзпсtIинаютьсд

з

урахуванýям укомплектуьання,.навчальних груп або в TepMiшrt, llсlгодженi iз
з&мовниками кадрiв.
ýля учнiв, якi навчаються понад i0 мiсяцil}. вст8ýOвлюIоться каttiку.llи
з&гаJIьýOю трквалiстю ll тилtнiв, як шрllвиЛа,2*
у }I.týlов}tй та 9 *у ;riтнiй
пврiодк, лля учнiво якi навчаються t0 мiсяцiв, l}с,гашовлюються
каl-лiкч.ци
2
t
тижнi - у зимOýи* псрiоя
З,9, Навчальний ч&с учýlI, слух&чil вilзначасться rэб;liксвимн
tlдиI{ишя|'.ll{
часу, передбаченсго для внконпнýfl IIавчалЬних rIроЦ]ам
rrрофесiйно-.гехrлi.tнtrТ

0с8lти.
облiковиtтtН ОДШýицямш навчiлJIьного часу €:
а) акадвмiчна година трýвiIJIiстЙ 45 .*r"rirnn;

б) урOк ýнрOýýнчfiгс нýвчýния, ,гр}tвsлiоl,ь якого не

пýревиUtус
6 академiчких годкн;
в) навчалъннй ýеgь, трива;ri*ть якOг.' l-ie перевt{шус 8 академiчнltх
rcдýЕ;
г) навчалъннfi тп}ýдýнь, трнвалiсть якогС не fiеревишус 36 aKaлeцi.ltlltx

годин;

r) навчалъний сýмýстр, тривалiсть якого визначасться

навчальнI.1м

д} навчальний piK, тривалiсть якOrС ilе переtsищус 40

навчальн}.lх

плчlном;

тлжнiв.
Навча-rrьrтнй {робочнй)

чаС учня, слухач& в пepio,1t прOхOджýнл,|я
виробничоi та передsиrryсккоi {переллипломноi), технологiчrrоТ IIрак1^l{ки
встанýвлЮетъýЯ заJlЁ:rсtlО вiД ре}киь.tУ
роботИ ltiлllpltcMc.гBa, ус.га[lовl{,
органiзацii, пiдроздiлу згiдно iз законсrдавство]!{ Украi.ни.
3.10. Навчапънi груrrrt теор8тичноТ шiлготоtsк}I
у Ко;rеджi ксýlItJIек,гуюl,ься
чноельнiСтю ýе бiльше як 30 осiб, а на трsтьому ступýfii професiйно-технiчрtli
ocBiTH 12 - l5 осiб.
Виробничý навчання проводитъся у наl}чilльн}Iх групех чисельнiчтк} l{e
менше як 12 oci6, а не третьOму cTyne,Hi професiйно-тсхнi.tноТ clcBiTlt не менlше

як б осiб.

У разi оргаrriзацii професiйноь професiйно-техrriчллого tliltsчанIIя,
перепiдготовкЖ та пiдвнщення ква.гliфiкацii
робi,гникiв i фахових },{олодшItх
бакапаврlв IIýнад дgржавнý замовлýItня} що здiйс"юur"*" за договораь1}{ з
юрндшжfiжr т& фiзкчними 0собамн, колsдЖ ма€ fiраво 8становлlсват}l
чисельнiСть учнiв, елухачiВ у навчаJIЬнкх rрупахt I-1Il}кчУ з& вста}{с}влену.
НавчалъНi групИ лля учнiв з пев}r}.tми вадfiмI{
розвитку коl,lплекту}Oться
згiдно з законодавýтвом У*ра*ни.
. Внзначення навIIальнкr

дOсяl-t{рtlь y.tHiB, c-lyxa.liB Kt1;le;i;K1,
здiйсlшостьýя за дiючими критерiями l2-бальrlоТ шкrurи оцiнlовалl}iя }{aвtlajlbt;иx
цоsяжень учнiв, слухачiв у загаlльнOOсвiтцiх i професiйпо-те.хнiчtll.tх
з"

1

l

(професiйних) навчальних закладах та заI|()сяl ься д0 iкчрналiв oб,lliKl,

теорстичного i виробннчого навч&нняs
3.tr2, ПеРелiк форМ кOнтролЮ зца}Iьt yruriкb i навtlчок
учнiв, слухачiв ra
критерii ix квалiфiкацiйвоi атестацii встанOв;,lюютьЁя
робочими на8чальн}lý.1l.t

rlпан&ми.

! '

".

З метою внзначення рiвня професifiноТ пiдготовленостi учнiв, c;lyxa.liB
ка okpe}vrkx Етаýах професiйfiо-пр{}ктнrtл.tоi пiдготtlвклt шроводиться
промilкна квалiфiкацifiна атестацiя, за наслiдк*мrи яксlт присвOtостьgя

вiдповiдна робiтrrнча квмiфiкацiя (розряд, клас, катеrорi я
).
Особн, якi з рiзних причин не завершилLl по8I{0го навчальпOг0 курсу,
аJIе за результаТ8мн проМiжноi квалiфiкацiйноТ аr,естацii Здобу.|Iлl вi,tповl,rну
квалiфiкацiю, мають право жа достроковнli виI]уск i одсglжаннli свiдоцтва про
присвоснНя (пiдвиЩення) робiтничОТ квалiф iКац Т всr.аrIовJIýногo зразка.
3.I3" Навчання у Колелжi заверrтУсться деркirвноI0 квалiфiкацiйнокr
атестацiсю. ýерхt&вна кваJliфiкаrriЙнu- пiе.rоцiя т.а шриýвосн}lя ква:riфiкаuiТ
i

Ъ

ý
;

aTecTilllll
Tlpu п$рядфк квьтiфiкашiИ1l,т
здiйснюсться Biдtlg*lдKs д* Пшл*к*t,{}{я
0cBl1,},
я.кi здобуВ&ю'Ь професiiiНO-технlчl,tу
o*oý*rnl"
кý;Бйй
та пржýвOеýtх*
нill(ilзOýl fuIl-:,_:Yc,l,Bll llрацl
(професiй,ку oc*iTy} затверджвýlэI-0 cшi:tbt*ltll

тасоцiаýькgtпgдiтт*жrtУкра{жяiМiнiсТерсТВеосвiтиУкраiнивiд31.12.199t{
iостицii УкраiКИ l бУ:::Ns 201/469, зере€*трФв&нш}r у Mi*b".p*Tpi
ocBlTy,
'П9^9^|,*"]:
ý 124134}7, т8 IТоооженжя пр0 сryпеневу .профвсiйý(}-,гехнlчну
l999
р,
кдбiiету-Йi*ir'рй Украiни вiд З червl{я
затвердЖенOr0
'r*оuп"*ою
Ng956'
, а-:___,*:у--",-... ,,Tnr,.TqtriT rrrгrvскаI
квалiфiкацi11::.::'"'*'*iТ ry:],с:аЮТЬСЯ УЧНl,
дsржевнот
окладанжя
ýо
навчальнi, досягцеl"ll1я ilе
куро
закiнч**
якi
слухачi,
"*Ъl*у;,Y::,о
"о*п"й
пiдго,rовкlл та ycix навчальнцх
шнжче 4 балiв з крофесiйко-практичноi
(свiлоuтва, сср"гrlс|liка,r а)
днплOhtа
до
додаток
вхýд*ть
у
предметiв, що
кваrriфiковашоrO робiжика
r.lrtlto LJ'. r.rn\ll
3.14.ВипУ.*"****КолgДжУ.якi:заверlш}lлllПаВЧi:ttл}tя}tаjtр-у[.Qýtусl.YilеНl
пройшrли квалiфiкаuiйн1, arec,гl}ttiKi,
професiйно-технiчноi ooBiTKu успiшно
:l

pi***" ккrзалiфiКоваllltti poбi,HllKt,
ýрисвоюСтъa" оaЙ*ъо-кваяiфiкацiйнИй
(розрялу, Yо,у, категOр1l} l
квалiфiкаrrii
вiдповiдноi
професii
rrабутоi
затверджу*,i*, кабiнетом lVIiHlcTpirl
видаютьýя диffI0ь{иl зразки якI,Iх

Украiки.

якi

кур0 навчання

закiнчили вiлlrовiллiнii

t,}

випускшлкам,
IIрисвоюВа[.гися освiтньо*квьT iфiкацiйнl,tй
екредитоВаномУ К*лsджi Moj*s
за вiдповiдниl,,t напряI\,10I\,1
piBeHb кфаз*овий молсдшии бакалавр>>
rriдгOтовiiff poбiT,HllrtiB

такOж мOже ,дiйспrоuться
а,
{спецiапЬнiстю)" 9& ,lкнм
ь д}tшЛ 0м Jle,px1aв }t ого з раз к
високогО рr*пr'**йiфiкаrrii та видаватис
a(rtl фirхсlвогtl lvt0jl(),|ll1,1t)t'()
3,15. Дrrпri*i' квалiфiкова}r0го робiтника
ЯКi Mattl"rb lle ltcl'ttПe J5
бакалавра з вiýзнцкоIо видаýтъarlrrу.-rПИОаМ.КОЛgЛ}(}r

*--жjжнж*;к,ЩiЁ:^

вiдggжiв
преянетiв та nPoФýý'Ж:-Ж;.'-"-r"br","-rriil

;

l,

t-ll{ils:!,,,il:
i за

8 бiuliв)
рiвrrя (rle lлиiкчс

;:;fr}_I_irЖ.Lý":iХ"#,Ъii;;;;;;;Ь.,.,-li
повешiнку,

NlaiOTb B'tcoK'tt]t

ilV)

piBeHb

ir0, r l, 1? базтiв} та зразкову
З'ls.Учням}ýjIУхпчам,якiнезаВерШ}lJТл{II0ВнСг"i]Т:унав(Iанн'Iу
аr,естацii int присвоr,на
ква.lliфiкацiйr'оi
Коледхсi, вý* з& резу,ilьтета}rи промiжноi
cBiдortTBo

квалiфiкачЬ, одsржук)ть

рйй;*;
iБ"***нп) роб iтнячоi
вiдповiдна

кв

про

llрисвOсння

зр ш к а.
к*плiф iKauii держеш нOго

оообам,якi}tý3акlýЧиJIЕII0в}IOгOliурсуш&в{аIлНяitлешроitшt;tлt
0 вл eН()l"o зр а,зк а,

iдка встан
fiOв'язанitх .з
коо*оо.у, якi_навчаJIися з rrрофесiЁt,
u.0 1,Iеребувакlть гttд
кiдв"**rоrо небезttекою шраui,

алiфiкацiйrgТ атестацii,

з.t7. вййБ*'

з
роботами ша об'gктах

вfl даетъ ся дов

gttглядOмOрганУдýржаВногOНагЛядуЗаохорOнс)lt)праui,рлt}OмЗ
lta ц}{х об'ск,гах,

про допу{к:tо роботtt
0свгlт,
дипломом видаетьýя посвlд"tення
,лоОу,ltr пOв}tу
,oi
Коп*Й,
_].:j:::Y_tерелню
з,ls.
зara-'lt,IlCli cepeittlыlt
зразкS пр0 о.грtr}tан}'я lI*BIto.'
державнOго
дрку{еflт
вýде€ться
освiти за мiсцем fi злобуrTя,
fiавч&н}Ifi Й виtлятковi його рсзу-пь,гi}тлr
" jlo

вй**

За

зразкове ст&влешня

l0

мOже 0уr},
ýиfiускýНк КOлsд}куп ýкнй здсý}Ъ повну зага]rьну середlIю _0:_::}"*
ýaB*larшHilt iлбо срiбноtо
fiагорOýкеннм золо*ою мýдеfiýю кЗ* BиcoKi досягнеl{НЯ у
всl?НOвлеIl0ý,lу MiHicгepcl,Bl"l*t
медtшýtС кза досяr:rеннЯ у навчаlrНiх в l]срЯдку,
ocýifl{ i нпушt Ylryпrхш-

3.19.FiЩеоцiнюванняТадержаВнsшiДсумковаа.rеегац!яУЧ}IlВlз
прOвеilен}lя

Порялку
загальýосовiткiх преýметiв проg0д}rтъся вiдповiдно дс
Наказом MiHicTepcTBa освi,гtl i
дёржпвнOi пiдсумковоi атестацii, эатвердженог0
в MiHic,repcrBi
Hay*}l Украiни 0? групия ?0t8 ро*у }iu 1i6:j зареестр(}ва}{.,'о
перевсдс}lНЯ },,tHiB
юстицii Украiкш 0?'сiчня 20l9 р. i, J\b 8iз2979, Поря;tку
piK нt}вчапня_}ггвердже}iQI,(l
закпадУ загалъноi середньоТ ocBiTH н8 1,Iаступний
Ns 76? (у pe;iaKшiT
НаказоМ MiHicTepcTBa освiТи i lлаукИ УкраirлИ 14.0?,2015
вi;ц 08 Tpaвlш 2019 року N! 62l},
Haкzt3y MiHicTepcTBa ocBiTH iл,ауки Укрg{'пи
3с JIиIlн,ll ?0l5 р Jit ý!
заресстрOваного в MiHir;r*p.r"ri юс1рrцii Украiни
924l21369
зага;tьноТ cepc:l1Hbot
Особам, якi навчалисЯ у грушаХ iз з.lrобу"Ггям IIoBHCIi
видаffься довiдка (табе;tь}
ooBiTH, аJIе }te завgршилн повного kтрсу навчання,
гtредмеriв встанOвJIеногO зразк{i,
11ро навчшIьпi досягн8ýвя з 3&гmlъ$oocBiTrlix
навчальног0 прOцеýу у Кс:;lеляtl
3.20. НаУкýýо-м*,гОдичýе забезпЁчýння
педагогiЧну та наукOва-ý{е],0д!{чl{},
здiйснrоС мýтодичКв служба, яка вкJIюIIаС
методичнi Kotticii, та iTlmi об'сднаннЯ fi€;IitГQгiчтll,tх
рsдвl, ци*ловir rр*л**rоi,
rрашiвникЪ

3.зl.МовдНаýЧанgltуКоледжitl}IЗНаЧастЬGЯgiлllовtДлlодOВиý.l0t.

КонститУцiiУкраiнит&ЗакоНOДаВстI}аУкраiлtиtIрON{OВи,
4. Стаr,ус y,tttiB' с;tухачiв Ко;rедiку

ocHoBHclT чи старrшоi
повний курс навча}tня l"li'
з&гмъfiсСсвiтньоТ школн або особи, якi зil*ершиJlН
ocBiTK, зар&ховашi до ll,ьOгt) Кuле,Lt;л1,
другомУ *ryгrенi професiЙно-технiЧgоi
освiти,
ка ýевч&ннrt за проrрамами ступеItеЕоi гrрофесiйllо-тех1,1irtл1оi
коледжу I,|s LlilBt{ilНHя :}ft
*
4"?. Слухачi Коледжу це особи, заракова}лi до
навчання, персtriдгOтовки члl пiдвлttценлля
шp'Ip{t*a}vr"
4, t

це виilускниюt

" Учнi кtiлщжу

квалiфiк*uiI.

d;d-;iяпо-r**"iчного

q.з. yr*i Колgджу мають праtsо проJlов}куtsаТи 'Y"u".': I{a ],pel,bCI:l|y
:ржаноi paHirue кнал it}iKartii
стуuенi професtfiка*технiчноТ освiти на ocHOBl сд( -__* *j*d,,*.,
;

;Й;;Й;i ;Й*
4.4, Права'

ii та за

i

з

ул bT€lT*M

lr к 0н

ку

р. y оrо,

: irб,1|].
обовйзкн учнiв, слухачiв Коледжу
ре

B}Il}}{il t{tl t0I'lэС Я

закоýодавýтвом Украiки та ц}tý,t Ста:,у,rол,t,
lla:
4.5. Учнi, слухачi Коледжу М8Ю1'Il пp{tl}о
професiс,ю;
а) належ.нi умови н&вч&ння за пбраною
навtlа,},iIIя t{i1 уNrOвах i в поря.rкуф MaTepiunn** забезпсчеII}lя в rrepio.1,
paiH l,t ;
встаýовfi ёпоrУ КабiнетоМ М i HicTp i в У к
в) навчанrrя професiт за iнливiдушьною програNrою;

r)безоплаткекорисТУВання}!аВLliлЛьнС.виробни.lою'
aпорrй*ою, побутовою, сздOровчою базамtt КOледжу
;

ll

к}хьт),:р},lФ_

r) MaTepia*bнy дФпýмогу;

,*-r**:ЖЖЖ;LИiД

*tac ВКРОбНИЧýГ0
ýавчання

i практики

зr.iднсl

в) безоплатнg меднчýý
обслуrовуаанняt корýстуван}lя
лiкуваккя, проф iлакти-;
зассlбалtrl
;;;;рювалlь i* .й ц
я здор ов'я ;
"*нн
i
пiсля ;}rжж:ж:
"iдпочп,нок **"i*уril' про'ягOм наачальнO.о

з

рOку та

,*"."I}"ХТJХ##:rХТЖ'НД iНШоlо пгоФе1111о
з) додаткову вiдкустку
;H"TJ#ЖЖt1:iir1,
-;;'?cio,

ЖýiЖili

y*pJn"

ЗаКОНОд8аством

и) пFодовжýння освiти
сдерж!rного

.v

разi хвороби, цl0

n*n*i,,

якi

;

r,

it tt t_ti

шоеднчю"гь

ше

t I i,,l

дас

ьt.и.

1,

рсlбtl,r

:.- професiею, сшецiальнiстю на ocHoBi
освiтнъо-квапiфiкацiйной
;й: злобtття долатковоi ocвiTll
ДО УКЛаДеНОi З-ЙОП*О***
уrЬл*, ,о*у числi i на коrtтрактнiй,
"

Жfi'О-'
, *"JlffЖ;;if,fr,;'

НаВчанýя} ст&жува}tня
до iнших Ha*чaJlb'ltx зак,,lадiв,

i} участъ у ý&у,ково-дослiднiй,

дослiдно-t{Of.lструктороькiй
ВНдах каУковоiдiяльвостi,
та iншl.tх
конберекцiях, ont"nl*uox,
Bp{cTa*Kilx,
кOнкурсах;
*} оеобксту

aýtl череý'своi* пр*л.Й""*i*
участь у
i вирi*;;;i;;;*,

сýкФýряýуýа*tкi, в обrоворшнi

ffЖЖ?-ХЖ?';..ýii *,Н;:Й;;;;"
К)

грOмадськOýlу
удOсконЕlJIе}I}tя навtlаль}'оодержапшя с гипендi й,

;;;,",

УЧасть в.9S'едшЙ""*
фrпuо"";
л) безпечнi.i нешкiдли"i

упmuu'"ur*ч""я та працi;

""*J3;;:H 1ý'J*'#;"};oy^
абО Лрияи",уЙ

но го та л с и х ол о
:,:::;;;;;-,i,й,
".i
týШИХ ilРаЦiВНlrКiВ,

ЯКi

l" i

t

l I{

о

го

iT чсýть
*д"iЖ
'орушують
0РГаНИ МiСЦеВОrО "uОuЙЙ"оуваIrня
можуть забезпечувати
проhЛ pKiB Колед:пry
до мiсцЯ ý&вча}lýЯ j додЬ.uУ 8из}{ачених пiльговшй
у
псрядк} та
РОЗМiРаХ, r* П*ПЗ::::]1r*уЙ"овiднj
u"о*iп
,
мiсцевих
бto,itжeTiв.
4.6. ВiДВОДiКаННЯ
слухачiв К"Йо*у за
Yýir,
на роботУ i здiftсlrЕнr*" **хоя",
рахунок навtл&.tьнOго чirсу
не пов'язаних з процsссм t{аIJчання,
КРiМ'*"О*i','-п*р*лбччеЕих
|i**"""on кабiнету Ir{iHlcTpiB

npffI}{l

ilу#:**",

4,7. УЧНi, Шryхачi Коледжу
зобов,язанi:

Ёi

Украt'шн, моральших
iЖЖЖ:Ж}rЖВ*Ва
-вдгr лlJ,&I\Jlи н&Вчальних
проrрам

умlýъ, навичок;

в) сястематично i

аВИЧКdМИ, nP О
q
та Фомадянськиfi piBBHb;
Н

та eT}{t{,l*x

i системи

1,Р*

доскона.шtr оволодiватt

"uЙ."*р

н

i

стю,

;;й;"ij'

}{ор]\{;

KO}ITpo,'t}o зл!аIlь.

irХХЖi,;

;':ЖЖ

;

г} вiдвiдувати з8нrIтгя,
в тому
r) дотрýмув8тиýъ ýnnмOг чиспi й за iндивiдуалъним rрафiком;
анутрiшшього розпOрядку

сi*тй
l]

-"й;;;'

J

Коледжу;

д)

ВККёНУýаý,{ пiд чаý шрOходх{ення виробнкчоi пракrикн в}1]1,11г},
НОРМаТИВНО-ПРаВО,sИХ aKTiBo ЯКi
РеГУЛIОють працю робi,гникiв вiдповi,ltних
пiлпрпсмств} уýr&ноý" орrанiзацiй;
е) дотрнмуватнgъ fiрslвиJI oxopCIKpt праui та безпеки ж}*I-rсдiяльностi
пiд
чltс ýавttlчlьно*виробн ичого та шавчаJIьно-виховнсго прФ
цýсу.

с) дбайяиво gтýвитись ло

обладнання, засобiв кавчан}{я.

Iltt)

вхкOрilýтовуютьýя в навчаfiьно-виробничоý.lу i l,taв.li},T]bllCI-BиxOB}{oMy
пр13Ilесох.
4.8. Збктки, що навмисllо заподiянi y""r^.,u,.
Кол*:t;ку.
";;;;;;;;;,;;
пцпривмству, усташовi, органiзацii, тощо, вiдшкодовуються
}l}lми ocoбllcTtl
або за p{lxymoк ix батькiв (oniKyиiB) вiдповiдшо.д0 закснOitавсl,вil УкраТнш.
4.9- 3а ЕýвикOнаýнЯ обов'язкiВ i слtстемат}rчне пФрушення Стаr.у-гу.
прsвиjl внутрiшнього розпорядкУ Ко.llелжУ д0
учня) слухача ]ас1с}ýOвую1"ьсrl
TaKi заходý 8пливу як попýреджен}Iff, догаliil, Bi;tpax},Bar{Hя з Кtrледжy.
3аходи впrIиву до учýя, ýлжача Коледэку застOсовуIýтъся на пiдставi
подuння
клr}сного керiвника, вккладача, майстра ýýрOбничоrо fiаtsLlg}1ня або
it-lmltx
педагоriчких прецiвннкiв та оформлюtOться }týказоý{ дирsктора Кол еджу,
ПОРЯДОК $аКЛаДsýfiЯ диСrlиплiнарного стяг}rення, вi;lрахув&l{}{я з
колеяжу вцзначаетъся Статутом та правилеми внутр i шl1ього
ро"rrrо prony.
4.10. Учень,_слухач може бути BixpaxoBarrиbi з-Ко;;е;tжу за:
а) пrrасшал бажаrжям;
Ф ннзькиЙ рiвенъ ВавЧ'шьн}rлх дOсягнень! незадOвillьну успiurнiс,гь.
поведiнку;
в) невllкОканжЯ вимOr навчаль}{0го llлilнУ та навч&Льних прагра]\,tr) вжрокоl!1 суду, що набрав законнOТ силрri;
r} грубi ýорушвНня на IIальноi дисциплiни або правил вну.грit1,1ньсlг,"l

О
рffзýsрядку Коледжу;
d
д) станом здоров'я;
е) переведвýнrtм, за йоrо зrодtllо, в iкший I.IавчаJIький заклал,
ученьо слухеч rrри вiлрахуваннi з Коледittу мOжс буrн а,гестоваиltii
зе дOсягнутнм piBHeM квалiфiкацii.
4.II.3а дФOяrýе}I}lя високих резуль.r.атiв у навчаннi ,l.a в овtэ.llолiнлti
професiею, спецiальиiстю, за активну участь виробничiй дiяльлtос.l"i та за

у
дOеfiгнЁння застосовуlоться форrrtи мOральнOго та lraTepia,rtbHot^o
3аохоtlенНя учнiв, спуfiачiв: подяк&, грамOта, почесна граý{отg, нilгорgllження

iншi

подарунком, з&несsння на ДOIil ку пot:la l.| l l. П РС lъl l loвaн н я,
.Щдя матерiальшого 3аохочення учнiв, члухачiв у Коледхсi cTBopKlK_1.I,bCя в
устаýоsленому порядцу фонли матсрiатьного заохочс}lýя, якi с|iсlрмуlt]ться ]а
рахунок коштiв бtоджетУо доходiв вiд внробттичоi дiя.llt,llос.гi Tlt за,lуLIЁ}tня
коштi В пiДприсп.rств, устаНов, орган iзацi й, гр0 м аля ш.
4.12. Чаg fl&вчання у Коледжi зараховус"гься .ilо 1рудOвого cl"iliti},
учня,
сJIухача' в томУ чнсlli в безперервннfi, i в стаж
робо,ги за сt,lец.iлt;lьltiстю. щ0 дас
право на пiпьги, встановленi для вiдповiдн,эi категорiт npaшiBtltlkiB, якlltо
перерва мiж днем закiнчешrя на8чання i днем зарахува}Iня на
р<lботу за
одержаною професiеiо не п*ревиrrфс трьох мitяцiв.
ttilTHиtnl

l}

r

Внпускнжкалы Кпяеджу ýe.}týo{ форми ilопчill.ltля, якi ллlrпчь,Iнся

мiсяцiв, ý&д&ý?еGý оплtlчувýýе вiдпустка пiлприсмсl"вOýr,

l0 i бiльrпе

усlгановоlt].
ТривzuliСТ'Ь
Hbol\{y,
в
мigяцiв
тръOх
органiзачiело протягt}м ýýршиý
роботи
щорiчкоi оýHOBHýI BiдtlycTKlt tsиfiycкH}tкiв BiKclM л0 l8-ти poKiB cTaнoв},iтb
3l календарнн* деi{ьt Bt{nyýKý}rKiB BiKpM понад 18 ptlKiB * вiдпСlвiдн0 iltl
встановлеrrоi ý& пiлприсr*tс,rвi для робiтникiв вiдгlовiдноТ гrрофеСiТ"
спецiальлrостi, посаллt.

,Виuускникам Коледжу, якi навчаJII.Iся за деннсю {lopMoKl HaBLla}lHя }{e}llil
нiж I0 мiсяцiВ, ч&С навчаннЯ зараховУс,l,ьсЯ д0 трудСвOго стажу. шt0 даt.
право на щорiчну основну вiлпустку.
Випусккикаьл. якi навчаJIися за де.ржав}Iим }аlм{Jвлешпяýt. дý:р)tiilВа
гltраýтус н{lданкя пýршог0 робочоrо мiсця вiдповiдtлo до одýржаtлtli професiТ
згiдно з заканýдавстsсм Украiни.
Iншi питШrня gоцiаЛъногО захиýтУ y.tlliB* с.шухачiв Коледжу реруJlюю"гьr:}l
законодавствOIu YKpalllи.
4.13. Учню Копеджу видаеться учнiвоький KBl.tToK ýстанOвленOго Зра3кц.
5. Ilедаrоriчшi

п

patti влtи кш

ý.I. ýерелiК псýаД шедагогiчнtлХ праiliвникiВ Коледжу, ix пpaвii,
обов'язки, вiдповiдалънiстъ та соцiалыli гарантiт вt,значаlо,rься

констнтуцiсrо Украiни, Кодексrэм законiв шр0 працю ykpaiHll. Указамtt
ГIрезидеЖа Укрвiни, закона]иИ YKpaiHl.r <tПptr ocвiTvll, <;Про шрофесiйну,
{крофесiйкФ-т,е)tнiчну) ocBiTy>, та iншнм!l

ак,гаI,,tl,J

закOtлодilвства.

ý.2. [Iедагогiчною дiяльнiстю у Колел:кi займаються особrr. якi Maк)rb
вiдковiдну професiйнуотd uрофесiйко-педагогi чну пi,лгот:овку, моральнi я kclcT i i
*,wrn
дас зdгу B}tKoHyBaTlt обов'язки пёдагогiчного пtrrашiвника,
"*r,rxпедаrогiцtlиХ
На по*sдН
фаrriвшикiв Колслжу MCIжyтb шрttз}{irчат}lся
вiдповi"rrt1,
фахiвлti виробнлrЦтва, сфери поQлугl якi MaKrTl, B,tltly освi,гу i злобулr,l
професiЙно-педвгогiчну

пiдготOвку.

rrед&]:gгiчних. пpauiBHtlKiB Колелжу i}}lзначаю,гься
кзалiфiкацiйнкмИ характерИстикамн! що затверджуються в уý"r61ýсвJIе11оN{у
порпдку. PiBeHb професiЙноi квшriфiкаrtii педагогi,tнltх llpartiBHиKiB" якi

Вкмоги до

забезпечуютЬ , професiйшо-практ!lчну пi;tготовку ]а
робiтннчою професiсю }t{8c бутн, як шраIJltJlо, вищлti.i вiд
н

&вчал b}l},

KOHKpeTH()l{)

всr,lшOвлеl,{0l,il

м планоI\{,

Навч*льний процес на третьо.иу стyпснi KOлejlx{y з.:liiiснкlкr гь. яli
правил0, викJIадачi першоТ та виulоi' катсгорiТ, cTaprrli пик;tада'li, Bиl(JlaJaLllметодýсж, майстри виробкнчOго uавчалlня I категорii.
КолsдЖ може заJIу{атН до педеГогi.lнtti роботИ }ia трЁтьОlчtУ CTVttClti
профееiйНо-технiчКоi ocBiTH сýецiалiсТiв виробництва, неукOв0-Ilелаl 0l,iчlt}lх
прачiвникiв, н&укоýцiв на умовах сумiсншuтва чи ПОГОДIlНноi оплатll праui у
ворядýу, BýTaHOBJtýHoMy з ак0 нOдавство м У краiн и.
5.3. Ддя визкачення рiдповiдностi ледагогi,лнOго працiвнрlка Ко"педrку
займанiй посадi, рiвлля його квмtiфiкачiТ шровOjltlться атестацiя, Перiодi,t,lнiс,rь
1)

|ч

обов'язковýt ет*ýтецii те шOрядOк ý провелеt"lня вст{tнOвлюються MiгricTepcl"llоM
ocBiTn i на}хк Ylry*IHH,

Рiшехня атестgцiйноi' KýMiciT s

ili;tcTaвolo дtlя

вст&нOвле1l}{я

пýДегогiчrrýмУ пFпr{Ьккковi пiдповiдноi KaTeгotrlii, t]рисвосння fiе]IагOгi.lt.tсlt,tl
звання аýо звiяьцsинJI його з роботlt в пOрялку, ,r*р*Jйu',еI{сNtу закOнодавс1,1],111ul
Уryаtяи,
ý.4. Прийl\,r8е на роботу та звiльняс з
робtr,глt пpauiBtlltKiB Кtrлед;lсу
дпректср, у fi орядку визн ачdн ому зак0 rr одttвство &t У KpaTrr и.
5.5. Пgдагоriчнi Щрачiввики Коледlку M&IQTь право на:
а} налеrrrнi умови те 0плату кРацi вiдповiдл{о ;]l0 if кiлькос.гi та якостi.
кiнцевих резуýътатiв та закоfi од&в ств а Украiни
;
Ф шорiчну основну вiдпустку тривалiстю не мекшý 4? календарних
днiв у порfiдку, затверд(енOму КабiнетоЙ MiHicTpiB Украiни;
в} пsнсiЮ за вислугУ poKiB прИ *u*u"o.ri- ст*жу безперервпоТ
[gдаrогiчноТ роботк згiдно з закошсда8сТВOý,I Украiни:
г) MaTcpi{UIbHe, житлово-побутове, медичше та с:сlцiаrlьне забезпече1-1}tя
вiдповiдно дý встёнOýJIвних корrъ{ i пiльг;
r) корýстр&ýкя навчалъно-виробничOю, культYрнO-спортt,lвною,
побутовою та oздsрOвчýю баsою Коледжу вiдпопiдно дto його призначешня;
д} яiдвжrцЕýý{lх rваrrфiкаuii стажування та персllil rorou*yi
е} захи*т про,фесiЁноi честi та гiднос,ri;
е} учестЬ у rроý{адсъкi}му самоврядуваннi, обr,овореннi ocHoBtlиx flитань
дiя,ilъl**птi tсояедхсуо а також його структурннх пiлрозлirriв i внесеиня
ffI}оýозmцiit алмЫстрацii Копеджу.
ý.6" IIptttiýxиKк Коледжу зобов'язанi
а} коrriйНо пiдвищува,ти гrр%фесiЙниii
рiвенъ, педагогiчну майстернiсть,
#
зег*Jlьку ýулътуру,
ф яастанOвленняý{ i особнст"* прiо*о&доlrt УТВеРджувати гIOвагу до
шркнклrпiв зtlг{lяънолюдськоi Mopмi;
в) сrrркяти зростанfiю преýтижу Коледжу;
г) лýайлнв0 ставитксь до майна Коледжу;
:

f) дотримуватись текколсгiчноТ диiцнплiнlr,

ttl,{j\{()г, 0xCIpOHl.| r:рашi т,а
виробничоТ саuiтарii;
л) викоиувати вимоги Статчту та правила внутрiшньOго
5.7. Педагогiчн.i * прurйй*" ' к;;;оЫ нссуl.Ьро]порядку.
лtlсцt.tп;liнарн\.
адмiнiстративнуl крнмiнальну вiдповiдаrльнiсrо Ьiдпоriдно ло закOнодавс.rва
Украiни.

6. ЗагальнЁ уIIрflвлiшпя Коледже*t

6.1" УправлiннЯ Копgджем здiйскюстъся ъ{iHicTёpcTBoM освiти i науки
Укра'r'ки', ýспартаментOМ оевiтИ i наукИ ЛьвiвськОt обласноТ
дерiкавноТ
адмiнiстрацii вiдповiдшо до пOвновахtень, визначен}Iх itк.гаь{н законода8ства
Украiни.
Коледж викопуС рiшеннЯ iншиХ це}{тральIi}tх та мiсl{евих органiв
l5

]

ry

викоfiавчýi' влади, що не ýуflерsчать законодаtsстliу Украiни.

6.2- Керiвнищтво дiяльнiстtо Коледжу здiйснюс директOр. який
на ýссýду срганоý{ улравлiння l" tri:ttlсlрядкуваннi якOго

Ilрк3н&частьýя
перебу8а{

нfl ýч&Jtrънш,fr зflý,ýад,

зЕ IIогOлженням i з з ас

н

tэ в

н

},,

iiо м

.

ýризиачення на посаду дкректOра Колелжу здitytснtосться зi1
ре3уýъташtмý кýнкурсного вiлбору шляхоIlt укледе}lня з }tl,{ý.{ Ko}|TpaK"I,y

вiдповiдно дФ з&канOдавства Украiня
KoHTpalcT 3 директором Коледжу },{оже бугш
розiрваний tla пiдстitнах.
уЁт8коýленнх закOýOдавством Украiни, а такOЖ перслбачс}lt{к ч KtlHTpaKTi,
. При розiрвжrкi KoaTpalcTy ца пiдставах, астанOвлеýих у KoHTpaKTi,
звiдьнення ýрOведиться зriлцо з п)rшюOм 8 статri Зб Кодексу ,ruou,in
пр0 пpýlllо
у*рdч1' rро що робнться вiдповiдннii запис у трудовiй ккиlкцi
днрsктOра.
Нп
дирекrора.
Кояедхry,
який
ко""р"*.
повнiстю
,i"**p**roco
уклав
.

шiльги та коьJIIенсацii, встановленi законодавствоI,{ Укрiлiни
у разi звi;tьненнlt.
Спори мiж сторонttми контракту розгJIялаIO.гьсrl
} Il0РЯ;:lКУ" i}с-гановllенамч
законодавOтвOм Украiки"
6.3. ýкрактор Кплелжуi

Ф

органiзовус навч{tльно-виробничиii, tiавча]tьшO-внх<_lвнlti{ процес.
забезпечуе створЁ}{ня нgобхi,ttних умов д.lя пiJtготовки. перL"Il ijlгoTtlBKll -t"a

пiдвнщекнх квмiфiк*цiТ poбiTHHKiB ;
Ф дiе siд iýteý{i Кояеджу;
в} у ýЁтанOвjlеýt}му пOрядку пýрсон;л,llъно вiлповiда€.: за
ре:jуль,га1-}1
дiяль ноgтi Ko.lr *д;ку ;
г) пржйьлаt ýа rIоýадн та звiльняс з посад працiвн,шкiв Коледж.y,
з{lтъерд}fiцý вiдповiдно д0 квалiфiкацiйншх xapaKTep}IýTHK
iхнi посадtlвi
обов'язки, формус педагогiчний, колектив;
r} Ёгвýрюý необхiднi у*SИ ДffЯ* методичноТ та творчсli
роботи
figД{lГСriЧ}{}D( КРаЦiВНИКiВ, ýавчання
слухачiв, ,n,obp"*.r^"rn

учЪiu

i

i

вIIро&мЖsнýЯ ннмИ шрOгресивýиХ
форМ i метrэдiв }lавчаI{Ilя. рOзвнl,ку
i gнова^цiЁноi дiяльностi, проведýння
гtедаl,сlгi чн их с ксr l, е р и :ч е н.гi в
д} вндас в мёжах oBoei комIIетенцii наказлr i
роiпоllя;i)t{сI{ня. ]aOxotly(.
;

праttiвникiв,

i

сrухачiв Колелжу т& застосовус передбаченi
учнiв
законOдавством стяrнен ня ;
е) затверДжуе.В
ная8ýог0
"*тТКоледжу; ф.эшдУ заробiтrrОi n;laTlt tllT,ttт"Hгrlt ро.JIIис
та чиссльнiсть працiвнrакiв
е) встаноВлюе преМi? i доrrлати дО посадовнх оtс"ца,lliв i ставок зарсlбi"гноТ
пла]и пр*чiвникiв Коледхсу за KoEKpeTHi
результати rrparri;
xt) заýезпечус безпеsяi i gешкiдливi
умови навчанýя, шраui i врlховання;
з) разом iз засковникоIчl замовниками робiтничих кадрiв забезпе,tус
учнiв пiд час внробншчOrо нсtвчанýя та вкробнлtчоi практгt*r,
ниробниш.l.вi
с пецiальким одягом та засобаr"rк iяливiлу*irrпru
"*
зах, и с,r\,.
.Щиректор КоледжУ здiй*кюе оргалtiзашiйне KcpiBIIиIlTBо I-Iпц lPT та

i

НПЦ ГК KýiaMaHT}.
3асповнкк та орrани управJtiння rrрофесiйно-,t.сlхнiчною освi.гOlо ьlожYI,ь
делегуýатН дшректOрУ Коледх<У iншi повнOв&жgння, що в}lзначаються
lб

l

I

контрактом.
зага-r]ьш}lми зборами к{)лективу
ýшрпктор Кохелжу щорiчно звiтус перед
Колвяхtу,

Вн,rпнМ колеriалънлtМ органоМ r,ромалськсг0 саý{с}врядуванljя
пр"й,*1_|1
коле.лжзr е заJl&JIьнi зýори колýктиву коледжу, якi лравомtrчнi
за УtIастю не мекш як двOх третин вlд
рiшены у }ýýх{ех своiх повfiOважень
не
*i"uon*ri праuiвrrикiв. 3агалънi збори кOлёктиву Колеяжу Ёклнкаю"rьýя
,
Иýкlýв одLIсгý рш}r ýа piK.
ý.ý. 3аrальнi збори колективу Копелхtу уповнýважgнl
та
а} приймати ýiaTyT Коледжу та внФскти пропозицii щодо змir,t

fi-i,

:

доýOýý9нь д0 нъого;

та
б) брати
учесть у визначsннi осшовних напрямiв дiяльностi
-Ко11еджУ,
пiдsишЕнЕя якостi i ефективtлос,ri шiýготtrвкш
роr**r*у

коштiв tta змi'tнеННЯ llta'ýpia;tbHoробiтничих кадрirl u*у**ння дOлеткових
технiчкоi базк Копеджу;
Ко.ltелжу;
в} вносити ýропозкцii щодо кандидатур не пOсаду директOра
r) внýýити ýропOзицii щOдо представникiв д0 скледу конкурсних
Koмici$i шрк зtмiщсtлнi вакантнот flOСЁ:I}l директора КоледжУ;
r) обговорювати правила вшутрiшtльогtl ро]Il0рядку
в iдяовiднi жрпжuзнrtii;
д} oýHp*Tl* Koмicilo з трудових ýпорlвi

та

влtOси,г}l

*}аас*зхоýУВатIrщорiчннйзвiтдиректораКо;tедЖУ;
*! ровгяяхатý т8 укаадаж колекfквýrtй логовtр,
6.6, ,Fiшення 3&гаJIьншх зборiв" KoJteKTI{By Коледжу ýважасться
пOjlgвин}l tlp}lcyTHix Hil tlцx,
11рнйнflтI1x{t якýlо за ньог0 проголосувало бiльше
характер,
Рiш:еrжя заг&IIъý}tх зборiв коJIsктиву Колелжу мас лорапчнй
6,"l, У Коледжi МОжl"iь фтворrовtlтисfi й iншi 0ргани грOмадськOго
}

ýемOýрядув&нýя.

наказом директоре ствOрlосться педагогi,ll,tа рала, якil
та
пнтакнrt органiзачii та здiйснення навчеIIьнO-вltрuбttи.ltэго
6,8.

рOзr,ля;:ltt{
iз1{хOвI-I0гt)

гsлOвою якоТ с дире}сrор Колsджу,
прсцсgу,
'
в ycl,alIoBjIeHoý{y
6,9. У КолеДжi забезПеt{устьсЯ ведеНня лi;rоводс,гI]а
tlt),latttiя
ilорядку, здiйсшенrrя звiтностi за результатами своет дiя;rьнос,гi,
вс,гановленi термiни,
ýтатшýтшЧноi та iнш*rх перЪлбач***i вiдомостей у
}

7. Фiлtпжсування тý мптOрiалыlо-r"ехшiчtlа база

7.1. Порякок фiнансluаллня та матерiмько-технiчного

заýсзп0,{еьtня
УкраТrrи кПро
Коледжу вtшfi&чають*я Бюджетним кOдýксо}{ Украiпи, 3ак0}{амý
кПро noвIry зflг&fiьну
ocBiTylij KITpo професiйну (профссiлirто-техжiчшу) ocBiTy>,
краiн lr,
серелкrо оa"irуц iншилаи закоýодавчим}{ &ктамн У
пiдго"говки poбiTHltKiB, соцiальниt"л

ФiнансувчЬ'

rrрофесiЙно-технiчноТ
межах
захист ylgiB, ooy*uui" ,u педагогiчшl,tх пpauiBr"rHKiB Колелжу, у ни,
вiдпOвiлно д0 закOнодавGтsа У кра
державнOru u*о"оgняя, здiitснюеться
Bi;t
нвприбугковою орiанiзачiсю, Кошти Коледжу, 0ýерженi
r

коледж с

l7

здiйс'nеняЯ абО н& здiйсý*l*кя дiялы,t*с,ri, гtере;tбаченоТ цим Стату,rсrм. ше
ввФкаютЬся lтрибужом i lte 0пOдатк0I}ують$я. Вiд опtlдаткувtlншя
звiльняlоться
доl9дЖ Кgледхtу, oTpHMaHi вiд внгптовJlенt{я та
реаrtiзаuif ToBapiB (викон;tння
poбiT, надання послуr), flоg'язаннх з його
о*ппп*"aй, cl,aTy1цglo лiя;lьнiстtо.

7,2, обсяrш бiоджеткоrо фiнансування не [tOжу"гь зIченr',уватися

за

наявностi iнших джýрёý фiнансуваняя.
7,3, Додатковi джерела фiнансувilння Колелжу визн&t{аються
заксfiамfi
YKpaiHK <tЛро освirlш, кГIро,професiйну (професiй но-технiчну)
ocBiT.y>l. iнш ttM и

акгамизакOнOд8вства.

:,

7.4, Додатковими джереJIами
фiнашсуваt{ня с:

а) кошrтК, одqржýнi за пepBHirнy rrрофесiйнУ пiдготовку квалiфiкOtsаних
poбiTrиKiB ýOнаД
iа*о*ле""",' професiiirtо-техtтiчне

навчанl{я,
"держ:[вне
перепiдгОтO8кУ та пiдвищення
квЕuliфiкачiТ poбiiнriKlB вiдrtовiлно д0
укJiадених
логоворiв з юридкчýими та фiзичниtlи особамI.{ в ь{ежах лiцснзоlзанltх
tlбсяr,iв.

в тому числi

пiдготовку

i

псрепiлгото8ку робiткикiв

та

сшецiалiстiв

за

заil{овленнями спужбн зайнятостi наоелеýня
;
б} плата за н&дання додаткOврtх ocBiTHix пtэслуг:
в} доходН вiд рсалiзацii прОДУкцii н&вLlальн{;-tlll;эобничих майсr,ерень,
цехiв т& надаýня iкшнх fiос.пуг населенню, в TCIhly .tнслi виробништво 1.а

реьтiзацiя продlкцiТ lромадýького xaptlyвallHя, органiзаr,tiя г, цIltlживаl1}lя.
нttдilнtýl пýрукарsьких пOOý}г:
r} дох.оди вiд ýаданýя В 0рендУ прнмiщень' споруд' обладнання l}
устаlIовленому законодавством Iloр.flдку;

вмюжi наý(оджсння;
. д) лобровiльнi lрошовi внески, MaTepiMbHi цiltнocTi, ояержанi вiл
пiдприсмста, уsтаýов! органiзацiй, о*рa*r* громадян
вiдповiднtl д0 в}IмOг
ttOcTaIrCIBK Кабiнету MiHicTpiB УфаТни вiд 4
серпня 2000 р. ýl l2?? кПро
затверджсннJ{ Порявку ОТРИlпЛаНffiя благqлiйник (лобровiльних;
BHecKiB i
пожýртВ вц юридичýих та
фiзкчlrlrх осiб бЬджетлiиý.1l{ Y(:TaI,{оBaý{pt i зак;lа;{;tьтш
r}

освlти' окорOжи 3доров'я, соцiального закистуt культ}?}r.
}IflукLt, сII0рту

,гý

фiзичltоrО вихOван}U{ дJIя потреб Тх фirlarr.yuu,u,"i,;
е) кошти, щ0 oTpиMaHi Коледжем за наданI;я

гtjlа,t,н}.l,ч lloc,,lvl. lr}i.}Hatlei{пx
ГIерелiком платн}Iх послуr, якi MolKyTb нЬдава.l,исlt }lавчальними
зaKJaj{it},llt.
iншшмИ устаýоваМи та 3:}кПадамИ c}lcтeмlt освiти,
1lt0 t{ajlcit(ýTb до лержавrчоi i
Ko}{yHIlJIbHoi форМи власн9Стi,_зlтвердженим
пOстаýовOю Кабiне.гу Мiнiсrlэiв
Украiнн вй 27 серпня 20tCI
Лir
?96,
та пов'язаних з liого о*"о*"о* c'it1yT}loю
р.
дiяльнiстю,
!) jншi джерел{L внзначвнi чинним закOнOдавствOм Украiни.
7,5, КОuml, МаТеРiаЛЪНi Цil,tнocTi та fiсматсрiа.чьлli активи,
lýo FiадхOля'ь
безкошто}н0 У виrлядi безшоворотноi
фiнаuсоuоi'дuпоýlоги або лобровiльt,ллtх
пO}хsртвУвань юрКдичýнХ i
фiзичхИх осiб, для здiйснення ocBiTнboi, озлорtlв,lоi,

споржвкоi, цулъryрноi дiяльностi,

олодаткOвуютьсý,

не

в8&каю,гься шрибу,гком

7,6, Коштш,. щ0 надходятъ Ко.qеджУ вiд злiйснення

rrередбачgкоi циtи Статугом, знахOдяться
у Гttэго розrlQl)rl.|liliеlIJ-{i
lý

i

нс

дiялы{остi,
якlilq

злt v;rtclB}{"

I

воflИ ýпрямовУютьсff ý{l ВндаткЯ
згiднО з

коI.IIтOрисOý{,

зaTROpjtKe1,1}.tl\{ }з
устtlýоJлеýому ilýрядку.
7"7, HgBr'KopKcT*Hi ý ýOточнOмУ
роui бюдже,гнi та crreцia"llbHi KotrrT}| нс
PaxYHKiB i{;";йr, Ъкрiм *"uuuulu передбачеtrих

Ж}-жJЖЖ

'

7,8' ГI'ятдесж вiдсоткiв заробiтноi
пдати за вtrробничg
виробничу практику
слуiачiв Коледжу наflравляеться i{авчаl-tl.tя i
учнiв,
Коле'lрlсУ Дllх здiйсiення,
*оrо стаryтноi дiяльностi, змiцttенняна рахунок
Ha*Ltajlb'*_
матерi*лЬноi ýази, на соцiальпrй
,u*".' y*"ii-l vl*y-""i;,
t'
куль.гур}{.,масgвоi i фiзкульryрýý-сýOртк*"оТ

"r"i-r-Т;я
po6ori."''n
7.9. ДJrs ЗабеЗПеЧеШ{Я пiýrотовки,
перепiдrотOвк}:l t
робiтrrичих кацрiв та фаховй'rооо^шкх бака-lrаврiв пiдвлtщенпя квагliс}liкацii
коп.д*вirtпtlвiдпу
навч;ulьýО-*tатерiаrrьнУ базУ
та земеlrьнi дi.llянкlr вiдповi;rно "uu
оо
шаспортiв.
лоqументацii, с",доцrв, aKTiB
'"11giчкоi
црава в:tаснос,гi тOLцо.
У КОРИСТУВаННi КОледжа с зе}{ельллi
дiлянкlt. булiв.rli та rtриьlilценнrl. щt)
3находхтЪся за адрФсами:
YKpailra, 79060, nr, ,rririo, вчr.
LПу.lllоя" Зti; Украiна.
79060, м. Львiв, ,ул" I.fiу;оо",
iC; У^рuiЪu, Tgoo6, n, Львiв. вl,л. 1.I1улюя,
34;r.
Прmliшеяня

i

Колелlку ;;;;;r""i вiдповiлно
ito ,,riк'чttх
HopltarrtBb i caяiжpнllx норЙ
та екý.плуаryються згiдиtl з внмOгi}м},
о,{11рOни гlраt1i,
правил яожежgоi б*зяелg{
i сан iTap'o-Hrieo
споруяи'

untui;
7,10. Oý'clrтH ý.раsа власпостi, ;;;-,
*urЙьlltэ-виробничi, побутовi,
Kyлbтypýo-oc*iжri, пздgрgвчiо
c'IopTиBtIi будirпi 1.а сшоруди,
комунiкацiI,
обладяанкя.
i

в&gоýlу{*пй, npu*.ropT'i

засоби r:a iнше *nr*o Коледжу
с
освiти i наукш украiни
Функшii управлiнНя майнод,r, уЕравлiння.
закрiпленýь,' за Коледжем, кOнтрOль
ефекгивнiстю Гtого ýикористанЖя
за
fuзбер*"*""о
,oiricHltit
ý,liHicTepcтBo
ocBl,t.lt i
неуки Украiни, Коледхr несе
вiдповiдальнj.rо i*p*o MrHicTepcTBФý,|
осlli"t.и
i
За ЗбеРеЖеýК'I Т8 ВИкOристання
за fiризначецл{ям1 закрilt;lеtltlго
;;ЖIЖr"
ДеРЖаsНФtО B,Y**cHicTY,
ЩО
itdi"i*r*pc,l,BOM
за Кодеджвж ý& правi ппuрr*rrого
'u*Pirrn*u*

7.1 I. Суб'екти господарIсýання
fulають право передаватlл безкошто8}Iо
Коледжу TexHiKy, ооо*д*ч""",
onar*piun*; оудirп;, сrl.рудtl,
.
r,рансrrор,гнi
засобн' iншi пtатерiальнi
цiнrо.тi, , ;*;;; 4iii*"ruoi
виз}rа чýýOму зiLкOнодавством
ресурси, у lI0рядку.
Уtраiни.

8,

L

8. lШiп*rаролке спiв,робiтrI }lll],Bo

Кояелry мас прsВо

Укладат}r договOрп пI)0 спiврtlбiтýнцтво,
встанOýJIюваж вiдповiдно
дs закOкодавстsа yKpai*lr прямi зв'язки з
ЗаРУбiЖНИХ КраТш, MilKtlapoл[lIr]чIl

;ЖЖЖо.u**u*"

оргаллiзашiяtьтl.t,

8,2, Колgдж. маС шраво вiдповiзtно
д0 ]аконOдавст8а

ilfr'Жi"J,1'::11:0ёКО"ОЙ

м,tти sласний

ony

дiя;t ьн ic

;#ж;;-ж,*:ýдýчд},ý{н
l9

t,b Llа

ocl,tcl

i фiзиLtl''týll,t

t

УкраIни

;tol.tl вор iB.
trсобами. а ]"ак(),к
в

'

M}lTI,1ИN,{}t Til
ý"} lЖ.;:т*Ы K*p*rtcTy{:Tbg,1 пOjlаl'li(]t]и1\{l,{,
-^^,|l УKpaiHtt,
l]lг}jiiiil ,i: ; ] ffi,ýt}}l*ýý,вЁтВа}

ш

llit"llИýtЬi

ПiдЬгý,кd;ill

Bi;l зовнiшrньОt}кOitОl\,llЧ}I0l
s..ё, fu*.,кт,ж* ý ъ{filт*piilлbнi налхоJIжсi{ня зпбе:Зrtе'lеllНЯ -1iЯ-tt'tt..lc t i
Ko;tc.lfi,Kcпl лjlя
Чйý--;-;й;;;

дьrч**l-"ru

пер*;flзвч*lн'*ý' лл*ак

f

T*Ty"ron,t,

9. ПорялоI{ вIIесеýлtя

*t

зшrirл

до Ста,rуту

згiдн0 з зак0l.{riJагJсl"t}0[,1
дсповкенýЁ до CT,aTyTy в}lосятьOя
l]llilttr l"il
oýroBop*ltllя н& *оrйr,r"* збсrрах li*jlgtt','lBv

Зът::tл{ тtt

Yxp*'ilt** lTi*::я
ДфЛСýýýНt-t'жд*СтатУ'гУза.rВýрДжУIO'гьсяiпого:r;кУlt).I.i:ýЯ),Гс]}1\iiltllСря']к}.
що i c*;'"t С"т*тут.
10. Порш;lоý реор{"аrliз$uiТ гil "цiквiлацii

\"ttHictCllC Гt}t) rlсr}lJ ll
l0,1, Pirfie}{Hý {трtl tlp}ll]Hl{eLl1191 [ц:l*,lit{}, гtl]}I;111;1л
tltt,li,t
tзлtл"tтя, гIр}{{jl111il]: llt),:1l,;l,
паук}r укрпiнк, лiквiйцiя або рворганi;ацiя
згi;ttlо з"JýK{rI.1.llaBcTlз0ll УкраТнн,
або пврсТворепня) КоледжУ здiйснiостьсtt
Колвджу вся cyKymllicTb шрав обов'язкiв

I

|0,2, Пр""Ъ*орrilii.й

rtерs}tод}rтъ до ftого

'

l0.3"

fIравокаступннка

i

(-iB),

Ko}{lcICK}
Прлrпллнеr*ня кпледНtУ, здiйснюеться

l]t

1lрl{п1.1нелl}lя

,lKi1 y"l"l]upl${,1l,cя },
(Korrticicю , р*орr,*нiзаttii, ,ltiквiд*цiЁrшою колriсiс:ю1,
,таIdtl:\l, lц0
в8irжа("гься
O:t::ll,:
з&ко}iOд&вýтва
*iдпо*iд*остi до
_,I:ll:,"про riого I]рltпнl{sння ;to сдltног,сl
flршпинliвсý* 3 }tф}{енту внеgен},Iя зап}rсу
*

осiб",,u L1ri,*u,rrlx ilclб ni,rttlзltcltltin,
дер}шевнсго ре*f;.тру юр}tд}{чr,rих
Ноllе:uку' Bt,lBi:tbttt1,1Bi]I,tllN{
l0..{. Пiд час ;riквiдацiТ_або реоргOнiзirшiТ
t} нь1:). гltpl-ill1\,{"l,bc,t ,l(}JlеРЖirLlПЯ
праrriвниКаh{ та псоýамО якi наu*аютьсЯ
Украiни
iх пра, та illTcpeciB, шiýп*вiдноЪо згtк0I*Oдавс'ва
бr,t"l,t гlерс,{анt
l0,5 У разi лiкВiдацiТ КоIед)4tУ i;iого aKTt,t8lt гlcltзt,ttltli j tJt;1lI0tiI."llI()l'L)
(ОРГаПiЗаtltЯ-'t
одltому, або кiлькоь{ нс.приýуткtiвим заклада]\,1
},le ttepc,ilбit,l*tttl
зарахованi лО дOхOдУ бю:tжсту, ,tKI]Iсt iнш*

BJ,lдyl абО

з&кOнfiIl{} щ0
i.*Fжезiэацii).

llclIptlбvтK0[10l,t) закjlа,lу
регулюс дiяльнiсть tli;lltoBiдHot"it

В. o..]l:pchlтopa
Львi*tьк*г* *р*феоiйиого кýлсдж},
гстýльн*-тъF}ýfi-tiчýýr0 та рестOраl{ilOгф
**pBjcy

Г, Ф. Ба.чущак
?*21 року

з0

,4g,r

