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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Фаховий медичний коледж (далі - Коледж) є структурним підрозділом

Івано-Франківського національного медичного університету (далі- ІФНМУ або 
Університет), який здійснює освітню діяльність за освітньо-професійною 
програмоми підготовки фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів). 
Коледж створений відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та наказу 
ректора Івано-Франківської державної медичної академії № 415-д від 
20.12.2004 року «Про створення медичного коледжу».

1.2 Найменування коледжу :
повне найменування українською мовою -  Фаховий медичний коледж 

Івано-Франківського національного медичного університету
1.3 Місцезнаходження фахового медичного коледжу:
вулиця Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, Україна, 76018. 
телефон 0342-53-02-03
електронна пошта со11е§е@іїпти.есІи.иа
1.4 Місія фахового медичного коледжу відповідає місії Університу.
1.5 Фаховий медичний коледж у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і 
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, 
наказами ректора, Статутом Івано-Франківського національного медичного 
університету, Положенням про організацію освітнього процесу в ІФНМУ, 
іншими положеннями Університету та цим Положенням.

1.6 Структура фахового медичного коледжу, статус і функції його 
структурних підрозділів визначаються цим Положенням.

Основними структурними підрозділами фахового медичного коледжу є:
-  сестринське відділення;
-  фельдшерське відділення;
-  зуботехнічне відділення;
-  фармацевтичне відділення;
-  циклові комісії;
Коледж співпрацює з усіма структурними підрозділами Університету.
Відділення - це структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує навчальні 

групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 
здобувачів фахової передвищої освіти, методичні та інші підрозділи.
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Циклова комісія - це структурний підрозділ коледжу, що провадить 
освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), 
групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити 
дослідницьку діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова 
комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних 
(науково-педагогічних) працівників, для яких ІФНМУ є основним місцем 
роботи.

1.7 Основними завданнями фахового медичного коледжу є:
1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;
2) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб охорони 

здоров’я та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти;
3) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечуєч

здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними 
спеціальностями;

4) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 
шляхом формування людського капіталу;

5) 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;

6) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного 
та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;

7) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього 
процесу;

8) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства;

9) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 
рівня громадян;

10) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності у сфері освіти, науки;

11) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 
працевлаштуванню випускників;

12) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими 
соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння 
працевлаштуванню випускників;
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13) ефективне використання майна і коштів Університету для проваджень 
освітньої діяльності.

1.8 Діяльність фахового медичного коледжу провадиться на принципах:
1) автономії ІФНМУ та самоврядування;
2) поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень;
3) незалежності від політичних партій і релігійних організацій.
1.9 Фаховий медичний коледж має право:
1) запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітнь< 

професійні програми в межах ліцензованої спеціальності;
2) визначати форми здобуття освіти та форми організації освітньої 

процесу;
3) запроваджувати власні системи заохочення учасників освітньої 

процесу за освітні, мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортиві 
досягнення;

4) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства
5) розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, і 

інноваційної діяльності;
6) самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін;
7) ініціювати перед адмінстрацією Університтету про утворенн 

реорганізціючи чи ліквідацію структурних підрозділів Коледжу;
8) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручник] 

навчальні посібники;
9) провадити на підставі відповідних договорів Університету спільг 

діяльність із закладами освіти, науковими установами та іншими юридичним 
особами;

10) брати участь у роботі міжнародних організацій;
11) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
12) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфе] 

фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблень 
нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а тако 
брати участь у роботі над проектами відповідних документів;

13) здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно  ̂
законодавства та установчих документів Університету;

14) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
1.10 Фаховий медичний коледж зобов’язаний:
1) дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
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2) дотримуватись внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 
діяльності Університету, у тому числі затвердженої політики забезпечення 
дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу;

3) створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіта 
особами з особливими освітніми потребами;

4) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних 
новітніх технологій, для запобігання та виявлення порушень академічної 
доброчесності у наукових і методичних роботах педагогічних, інших 
працівників, індивідуальних завданнях здобувачів фахової передвищої освіти
в разі виявлення порушень притягати винних до академічної відповідальності;

5) мати офіційну веб-сторінку на веб-сайті ІФНМУ, оприлюднювати н
офіційному веб-сайті (веб-сторінці), на інформаційних стендах та в будь-який

'Ч .інший спосіб інформацію, визначену законодавством;
6) здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтованогс 

навчання.
Фаховий медичний коледж діє без права юридичної особи, але може мата 

окремі права юридичної особи (свою печатку, штамп, бланки документів, 
банківський рахунок та інші необхідні реквізити).

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1 Фаховий медичний коледж узгоджує свою діяльність з Місією, Візією і 

поділяє Цінності ІФНМУ та філософії лідерства-служіння; системне 
імплементує у діяльність Кодекс корпоративної культури ІФНМУ; створює 
передумови для формування громадянської позиції колективу; культург 
відповідальності кожного за результати діяльності фахового медичного 
коледжу як освітнього підрозділу, реалізує Концепцію освітньої діяльності 
враховує стратегічні напрями розвитку Університету.

2.2 Освітня діяльність фахового медичного коледжу спрямована не 

забезпечення підготовки висококваліфікованих і конкурентноспроможних не 

ринку праці фахівців в умовах багатопрофільності на основі системного 
особистісно орієнтованого, компетентнісного підходів та шляхом створенню 
інноваційного середовища для розвитку кожного учасника освітнього процесу 
Особливість освітньої діяльності фахового медичного коледжу полягає } 
наданні фахової передвищої освіти, в тому числі у поєднанні з профільнок 
загальною середньою освітою. Фаховий медичний коледж також має праве 
відповідно до ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти 
Випускник фахового медичного коледжу має бути готовим до продовженню
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навчання за обраною спеціальністю, праці за фахом; планування і реалізації 
власної життєвої траєкторії.

2.3 Організація освітнього процесу у фаховому медичному коледжі 
здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», інших нормативно-правових 
актів з питань освіти, Статуту ІФНМУ, Положення про організацію освітнього 
процесу ІФНМУ, цього Положення, документів, наказів, розпоряджень, що 
регламентують освітній процес в Коледжі.

2.4 Освітня діяльність здійснюється на засадах цілісності, системності, 
науковості, інноваційності, динамічності, диверсифікації, диференціації, 
доступності, прогностичності, прозорості, доцільності, практичності,
ефективності, ЯКОСТІ. ',;-у

2.5 Основними принципами освітньої діяльності фахового медичного 
коледжу є:

-  студентоценгризм,
-  гуманізм,
-  партнерство,
-  відкритість,
-  академічна доброчесність,
-  інноваційність,
-  інклюзивність,
-  відповідність змісту підготовки фахівців кон’юнктурі ринку праці та ін.
2.6 Шляхами та механізмами реалізації концепції освітньої діяльності 

фахового медичного коледжу є:
-  побудова освітньо-професійних програм підготовки фахівців на 

компетентісних засадах;
-  забезпечення практичної спрямованості освітньо-професійних програм 

підготовки фахівців;
-  забезпечення механізму актуалізації змісту освітніх програм відповідно 

до запиту стейкхолдерів та з урахуванням випереджувальної ролі освіти в 
галузі;

-  розширення спектру освітніх програм із урахуванням регіональних 
потреб;

-  забезпечення належного розвитку кадрового потенціалу;
-  участь у розвитку інфраструктури;
-  створення умов для активного дозвілля студентів;
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-  сприяння розвиткові та підтримка діяльності органів студентського 
самоврядування;

-  співпраця з професійними організаціями, тощо.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
3.1 Коледж в своїй діяльності підпорядковується Івано-Франківському 

національному медичному університету.
3.2. Права і обов’язки Університету щодо управління Коледжем 

визначаються Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 
передвищу освіту» та іншими законами України, Статутом Івано- 
Франківського національного медичного університету та цим Положенням.

3.3 Університет: ту
1) затверджує Положення про фаховий медичний коледж, зміни до нього 

або нову редакцію;
2) оголошує конкурсний відбір на посаду директора фахового медичного 

коледжу, укладає контракт з керівником, відібраним у порядку, встановленому 
законодавством;

3) розриває контракт із керівником коледжу з підстав, визначених 
законодавством про працю, установчими документами закладу фахової 
передвищої освіти та/або цим контрактом;

4) забезпечує створення у закладі фахової передвищої освіти інклюзивного 
освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

5) здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 
(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 
походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або 
іншими ознаками;

6) здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на 
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Коледжі; розглядає скарги про 
відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів 
освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за 
результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього 
середовища в Коледжі та вживає заходів для надання соціальних та 
психологопедагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг 
(цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та 
установчими документами закладу фахової передвищої освіти;
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3.4 Університет зобов’язаний:
1) забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази 

Коледжу на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов та вимог 
стандартів фахової передвищої освіти;

2) у разі реорганізації чи ліквідації Коледжу забезпечити здобувачам 
фахової передвищої освіти можливість продовження навчання за обраною ними 
спеціальністю;

3) забезпечити відповідно до законодавства створення в Коледжі 
безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для 
осіб з особливими освітніми потребами.

4. ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
(РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ)

4.1. Коледж використовує матеріально-технічну базу Університету, а саме: 
бібліотеку, будівлі, споруди, обладнання, майно приміщень, комп’ютери, 
комп’ютерні мережі, оргтехніку, лабораторії та їх обладнання, засоби зв’язку і 
телекомунікації та інші матеріальні цінності, які знаходяться на балансі 
ІФНМУ.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ 
ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ 

МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ 
ДО ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1 Управління Коледжом в межах повноважень, визначених законами та 
установчими документами цього закладу, здійснюють:

1) Університет;
2) Вчена рада;
3) Наглядова рада
4) збори трудового колективу;
5) директор коледжу;
6) Педагогічна рада коледжу;
7) дирекція коледжу;
8) органи студентського самоврядування.
5.2 Права і обов’язки Університету щодо управління Коледжем 

визначаються Законом України «Про фахову передвищу освіту» та іншими 
законами України, Статутом ІФНМУ, а також цим Положенням.
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5.3 Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжу, склад 
якого щорічно затверджується наказом ректора ІФНМУ.

Педагогічна рада:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку Коледжу;
2) розглядає проект Положення про Коледж, а також пропозиції щодо 

внесення змін до нього;
3) вносить пропоиції щодо покращення системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 
академічної доброчесності;

4) за поданням директора Коледжу надає згоду на призначення завідувачів 
відділень та голів циклових комісій;

5) погоджує положення про організацію освітнього процесу в Коледжі;
ч,

6) має право вносити подання рекгороту Університету про відкликання 
директора коледжу з підстав, передбачених законодавством;

7) обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації 
педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої 
ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 
(науково-педагогічних) працівників;

8) приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній 
процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 
освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 
сприяють розвитку фахової передвищої освіти;

9) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення 
освітнього процесу в Коледжі;

10) розглядає питання відповідальності учасників освітнього процесу за 
порушення академічної доброчесності;

11) приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до 
законодавства.

Педагогічну раду Коледжу очолює її голова, який є керівник закладу 
фахової передвищої освіти. До її складу входять за посадами заступники 
керівника, завідувачі відділень, начальник відділу ЕСТ8 та моніторингу якості 
освіти Університету, керівник навчального відділу Університету, керівник 
практики Університету, директор бібліотеки, голови циклових комісій та інші 
педагогічні та науково-педагогічні працівники, представники студентського 
самоврядування. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності 
складу Педагогічної ради мають становити педагогічні та/або науково-
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педагогічні працівники закладу освіти і не менш як 10 відсотків - виборні 
представники з числа студентів Коледжу.

Рішення Педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до
законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього
процесу в Коледжі.

5.4 Дирекція Коледжу робочий орган, що створений для ефективного та 
оперативного керування діяльністю фахового медичного коледжу, вирішення 
поточних питань. До ї ї  складу входять за посадами директор Коледжу, 
заступники директора, завідувачі відділень.

5.5 Наглядова рада створюється та діє згідно Статуту ІФНМУ.
5.6 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ІФ НМ У, є

конференція трудового колективу ІФНІуІУ,' до якої входять виборні
. . ' Іг>представники з числа працівників та студентів Коледжу.

Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу 
громадського самоврядування визначається Статутом ІФ НМ У та Положенням 
про конференцію трудового колективу ІФНМУ.

5.7 У Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною 
частиною студентського самоврядування ІФНМУ. Студентське самоврядування 
- це право і можливість студентів Коледжу вирішувати питання навчання і 
побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні 
Коледжу.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у том) 
числі неповнолітніх. Усі студенти Коледжу, які у ньому навчаються, мають 
рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися ть 
бути обраними до його органів. Студентське самоврядування здійснюється 
студентами Коледжу безпосередньо, а також через органи студентського 
самоврядування, що обираються у порядку, визначеному Законом Україні 
«Про фахову передвигцу освіту», Статутом ІФНМ У та положенням про 
діяльність органів студентського самоврядування в ІФНМУ.

Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органії 
студентського самоврядування.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА 
ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ,

ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ 
З КЕРІВНИКОМ ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

6.1 Безпосереднє управління діяльністю фахового медичного коледж;
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здійснює директор, якии призначається на посаду на умовах контракту, 
відповідно до Статуту ІФ НМ У та Закону України «Про фахову передвищу 
освіту».

6.2. Права, обов’язки та відповідальність директора Коледжу визначаються 
законодавством, контрактом і цим І Іоложенням.

Директор є представником Коледжу у відносинах з державними органами, 
органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами в 
межах повноважень, передбачених законом, Статутом ІФ НМ У та цим 
Положенням.

6.3 Директор Коледжу:
1) організовує діяльність Коледжу;
2) несе відповідальність за реалізацію .затвердженої стратегії розвитку

' ' ^

Університету; ",
3) забезпечує дотримання законодавства, Положень Коледжу, виконання 

рішень Вченої ради ІФНМ У та Педагогічної ради Коледжу;
4) подає на погодження Вченій раді ІФНМ У проекти Положень коледжу;
5) видає розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу Коледжу;
6) відповідає за результати діяльності Коледжу перед ректором ІФНМ У;
7) подає пропозиції ректору ІФНМ У на посади керівників відділень та 

циклових комісій за згодою Педагогічної ради Коледжу;
8) забезпечує охорону праці, протипожену безпеку та безпеку 

життєдіяльності, дотримання законності та порядку;
9) подає на затвердження ректору ІФНМ У посадові інструкції працівників;
10) у встановленому законодавством порядку формує контингент 

здобувачів освіти;
1 1) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньо-професійних прог рам;
12) організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти в Коледжі;
13) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково- 

педагогічних та інших працівників;
14) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю Коледжу;
15) сприяє та створює умови для діяльності органів громадського 

самоврядування, організацій профспілок, які діють в ІФНМ У;
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16) сприяє формуванню здорового способу життя у коледжі, створює 
належні умови для занять масовим спортом;

17) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом 
Університету та цим Положенням.

Директор Коледжу відповідає за провадження та результати освітньої та 
інших видів діяльності у Коледжі, стан і збереження нерухомого та іншого 
майна цього підрозділу Університету.

6.4 Директор Коледжу щороку звітує перед ректором та Вченою радою 
ІФНМУ, наглядовою радою.

Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний зв іт про діяльність 
Коледжу, на офіційному веб-еайті ІФНМУ:

6.5 Директор Коледжу відповідно до' законодавства може делегувати 
частину своїх повноважень своїм заступникам, а також керівникам структурних 
підрозділів.

6.6 Директор Коледжу'може бути звільнений з посади ректором ІФ НМ У за 
поданням Наглядової ради або Педагогічної ради Коледжу з підстав, 
визначених законодавством, за порушення установчих документів 
Університету та/або умов контракту.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ 1 ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ТА МАЙНА ФАХОВОГО МЕДИЧНОЇ НО КОЛЕДЖУ

7.1 Право власності на майно, що використовується фаховим медичним 
коледжем, знаходиться в господарському віданні Університету.

7.2 Фінансування діяльності фахового медичного коледжу здійснюється за 
рахунок загального та спеціального фонду бюджету відповідно до кошторису 
доходів і видатків ІФНМУ.

Оснащення фахового медичного коледжу медичною апаратурою, 
інструментарієм, твердим і м’яким інвентарем, господарським майном 
здійснюється з урахуванням потреб окремих підрозділів для забезпечення 
повноцінного функціонування.

Усі матеріальні цінності у фаховому медичного коледжу закріплюються за 
визначеними категоріями працівників на умовах повної матеріальної 
відповідальності.
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8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ 
ЗА ВПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ
8.1 Контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу здійснює 

Університет.
8.2. Правові засади організації і ведення бухгалтерського обліку, складання 

звітності в Коледжі здійснюються бухгалтерією Університету.
8.3. Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших 
законодавчих та нормативно-правових актів веде зведений бухгалтерський облік, 
складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності ІФПМУ та 
подає їх  згідно з установленими нормами та порядком до відповідних органів, 
яким законодавством України надано право контролю за певними напрямами 
діяльності.

8.4. Внутрішня звітність використовується для потреб Університету і 
надається на вимогу керівництва Університету.

8.5. Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за витратами, 
складання фінансової і податкової звітності, забезпечення повноти і своєчасності 
відображення в обліку всіх господарських операцій та сплати в повному обсязі 
податкових зобов’язань покладається на бухгалтерію Університету

8.6. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з законодавством 
України та внутрішніми документами Університету.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ФАХОВОГО
МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

9.1 Пропозиції щодо внесення змій і доповнень до затвердженого 
Положення мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів 
Університету, науково-педагогічні, педагогічні працівники, а також особи, які 
навчаються в Коледжі. Пропозиції подаються у вигляді письмової заяви на ім’я 
директора Коледжу, з обгрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін 
та доповнень до Положення. Директор після ретельного вивчення останніх, 
передає їх  на розгляд Педагогічної ради Коледжу.

9.2 Педагогічна рада розглядає проект Положення або пропозиції щодо 
внесення змін до нього та подає їх  на погодження Вченій раді Університету.

9.3 Внесення змін до Положення Коледжу, оформляється шляхом 
викладення його в новій редакції та затвердження наказом ректора 
Університету.
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10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ 
ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

10.1 Фаховий медичний коледж ІФ НМ У може бути реорганізований абс 
ліквідований на підставі рішення Вченої Ради Університету, наказом ректора е 
порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статуток 
Університету.

10.2 При реорганізації або ліквідації фахового медичного коледж) 
працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їхн іх прав та інтересії 
згідно з чинним законодавством.
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