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І. Загальні положення
1.1. Положення про Військовий коледж сержантського складу
Військового інститзггу телеком}шікацій та інформатизації імені Героїв Крут
(далі - Положення) регламентує діяльність Військового коледжу
сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут (далі - Військовий коледж) у складі
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
(далі - Інститут) з урахуванням специфіки відокремленого навчального
підрозділу.
Військовий коледж створено згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО січня 2015 року № 94 "Про реорганізацію та утворення
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів", а також
спільного наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і
науки України від 04 червня 2015 року № 252/590 "Про заходи щодо
реорганізації та утворення військових навчальних підрозділів випщх
навчальних закладів".
Військовий коледж з питань надання освітніх послуг є
правонаступником Військового коледжу сержантського складу Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету
телекомунікацій та Військового коледжу сержантського складу Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного
університету України "Київський політехнічний інститут" і є структурним
підрозділом вищого військового навчального закладу.
Указом Президента України від 29 січня 2018 року № 18/2018 "Про
присвоєння почесного найменування Військовому інституту телекомунікацій
та інформатизації" Інституту присвоєно почесне найменування "імені Героїв
Крут".
Повне офіційне найменування Військового коледжу - Військовий
коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крзо'. Скорочене найменування, що може
застосовуватися у текстах документів: Військовий коледж сержантського
складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, ВКСС
ВІТІ.
Військовий коледж є відокремленим структурним підрозділом
Інституту, який здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості і є
бюджетною установою. Код ЄДРПОУ Військового коледжу: 26605137.
Місцезнаходження Військового коледжу: 36009, Полтавська область, місто
Полтава, Київський район, вулиця Зінківська, будинок 44.
Військовий коледж підпорядковується начальнику Інституту.
1.2. Військовий коледж є закладом спеціалізованої фахової передвищої
освіти військового спрямування. Військовий коледж провадить освітню
діяльність, пов’язану з підготовкою фахівців на рівні фахової передвищої
освіти за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр" на
основі профільної середньої освіти (незалежно від здобутого профілю).

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або
вищої освіти для подальшого проходження військової служби за контрактом
на посадах сержантського та старшинського складу у
Збройних Силах
України. Строк навчання у Військовому коледжі - відповідно до навчальних
планів підготовки військових фахівців.
1.3 .Військовий коледж має печатку із зображенням Державного Герба
України, найменуванням військового навчального закладу та своїм
найменуванням.
1.4. Відповідно до штату Військового коледжу технічне, тилове,
фінансове та медичне забезпечення Військового коледжу покладено на
військову частину АЗ990 м. Полтава.
1.5. Військовий коледж несе відповідальність перед особою,
суспільством і державою за:
дотримання вимог чинного законодавства України, державних
стандартів освіти щодо змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної
підготовки курсантів;
якість підготовки випускників;
надання тим, хто навчається, сучасної навчально-лабораторної бази,
зразків озброєння і військової техніки для навчання;
забезпечення навчання на сучасному рівні та на основі сучасних
передових технологій;
професійну кваліфікацію керівного складу, педагогічних працівників та
інших осіб, які залучаються до освітнього процесу;
створення умов для розвитку індивідуальних здібностей тих, хто
навчається, а також формування у них широкого культурного світогляду;
безпечні і нешкідливі умови освітньої діяльності;
збереження державного майна;
організацію забезпечення охорони державної таємниці та захисту
інформації з обмеженим доступом;
соціальний захист учасників освітнього процесу.
Військовий коледж провадить діяльність відповідно до Конституції
України, Законів України "Про освіту", "Про фахову передвшцу освіту",
"Про військовий обов’язок і військову службу", та інших законів
України, а також постанов Верховної Ради України, указів Президента
України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України,
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України,
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, наказів начальника Інституту, Статуту Інституту та цього
Положення.
II. Основні завдання та функції Військового коледжу
2.1.
Головними завданнями та функціями Військового коледжу є:
підготовка осіб сержантського складу на основі повної загальної
середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, з одночасним
здобуттям фахової передвищої освіти;

виконання державного замовлеїшя на підготовку військових фахівців
сержантського складу для Збройних Сил України та інших складових сил
оборони;
підвищення кваліфікації військовослужбовців рядового, сержантського
(старппшського) складу та працівників Збройних Сил України.
2.2. Основним напрямом діяльності Військового коледжу є:
підготовка військових фахівців сержантського складу за переліком
спеціальностей та спеціалізацій відповідно до потреб, визначених
Генеральним пггабом Збройних Сил України;
підготовка військових фахівців до виконання завдань за призначенням
та забезпечення реалізації кар’єрного зростання сержантського та
старшинського складу за результатами індивідуальної підготовки, як в
мирний так і воєнний час;
здійснення військово-патріотичного виховання молоді.
III. Структура Військового коледжу та органи його управління
3.1. Організаційна структура та чисельність особового складу
Військового коледжу визначається штатом.
3.2. Штат Військового коледжу розробляється, та щороку корегується
відповідно до обсягів замовлення на підготовку військових фахівців.
3.3. Безпосереднє управління діяльністю Військового коледжу
здійснює начальник Військового коледжу, якій діє на засаді
єдиноначальності і на якого покладені функції практичної реалізації завдань
діяльності Військового коледжу.
3.4. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, виховним,
адміністративно-господарським
та
іншими
напрямами
діяльності
Військового коледжу здійснюють заступники начальника Військового
коледжу, відповідно до їх функціональних обов'язків.
3.5. Для розгляду найважливіших питань діяльності коледжу
утворюється Педагогічна рада Військового коледжу, яка є колегіальним
органом, що утворюється строком на п'ять років. Педагогічна рада
Військового коледжу здійснює діяльність відповідно до законодавства
України та Положення про Педагргічну раду Військового коледжу
затвердженого Вченою радою Інституту.
3.6.
Очолює Педагогічну раду Військового коледжу її голова, який
обирається таємним голосуванням з числа членів Педагогічної ради, як
правило з числа педагогічних працівників, на строк діяльності Педагогічної
ради. В такому ж порядку обираються заступник голови та секретар
Педагогічної ради.
До складу Педагогічної ради Військового коледжу входять:
за посадами, за рішенням начальника Військового коледжу: начальник
коледжу, заступники начальника коледжу, начальники циклових комісій,
юрисконсульт;
представник трудового колективу;

виборні представниіси: з числа педагогічних працівників, які
обираються з числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил
України, а також інші представники які представляють решту особового
складу. Процедура обрання виборних представників встановлюється
Положенням про Педагогічну раду Військового коледжу.
Загальна численність Педагогічної ради Військового коледжу має
складати від 10 до 20 осіб, при цьому не менше як 75% загальної чисельності
її складають педагогічні працівники і не менше 10% загальної чисельності її
складають представники трудового колективу і виборні представники.
Персональний склад Педагогічної ради Військового коледжу
затверджується наказом начальника Військового коледжу. Зміни до складу
Педагогічної ради Військового коледжу можуть вноситися ш^орічно на
початку навчального року відповідно до Положення про Педагогічну раду
Військового коледжу.
3.7.
Педагогічна рада коледжу працює згідно з затвердженим
начальником коледжу планом роботи Педагогічної ради Військового
коледжу на навчальний рік, розглядає питання відповідно до своєї
компетенції, які визначені Положенням про Педагогічну раду Військового
коледжу.
Рішення Педагогічної ради набирає чинність після його затвердження
начальником Військового коледжу.
IV. Організація навчальної та методичної
діяльності
4.1. Військовий коледж провадить освітню діяльність шляхом
підготовки здобувачів фахової передвищої освіти та здійснення підготовки
(перепідготовки) військовослужбовців військової служби за контрактом
рядового, сержантського та старпшнського складу Збройних Сил України.
Освітню діяльність здійснюють педагогічні працівники Військового
коледжу.
4.2. Головна мета освітньої діяльності Військового коледжу досягнення високого рівня підготовки здобувачів фахової передвшцої освіти,
які відповідають сучасним потребам розвитку в галузях комп’ютерних наук,
телекомунікацій, інформатизації, захисту (технічного, криптографічного)
інформації та кібернетичної безпеки. Заходи освітньої діяльності спрямовані
на створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації людини,
формування національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних
можливостей у здобутті якісної освіти, підготовки до службової діяльності в
сучасних умовах розвитку Збройних Сил України, розроблення та
запровадження освітніх інноваційних технологій,
інтеграцію до
європейського та світового освітніх просторів, забезпечення соціального
захисту здобувачів вшцої освіти та педагогічних працівників.
4.3. Освітня діяльність здійснюється згідно з такими основними
принципами:

доступності ВСІХ форм 1ТИПІВ ОСВІТНІХ послуг;
ступеневої ПІДГОТОВКИ здобувачів фахової передвищої освіти;
використання стандартів освітньої діяльності та стандартів фахової
передвищої освіти;
наочності, ґрунтовності, систематичності та послідовності подання
навчального матеріалу;
свідомої самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти;
зв'язку навчання з практичною діяльністю;
єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій;
рівності умов реалізації здібностей, талантів та всебічного розвитку;
інпшми принципами освітньої діяльності, затвердженими законами
України "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту".
4.4. Навчальна діяльність спрямована на виконання заходів з питань
підготовки за фахом курсантів, організацію всіх видів навчальних занять,
самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики
результатів навчання, виховання й розвитку курсантів та управління якістю
освітнього процесу. Вона організовується згідно з Положенням про
організацію освітнього процесу у Військовому коледжі, яке погоджується
начальником Інституту та затверджується Педагогічною радою Військового
коледжу.
4.5. Методична діяльність спрямована на вирішення завдань з
підвищення якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на
основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів
навчання. Вона організовується згідно з Положенням про організацію
освітнього процесу у Військовому коледжі.
V. Організація інпшх видів діяльності Військового коледжу
5.1 З метою забезпечення діяльності Військового коледжу Міністерство
оборони Уіфаїни передає у користування та оперативне управління об’єкти
права власності (споруди, будівлі, обладнання а також інше необхідне
майно), що належить Міністерству оборони України на правах власності.
Військовий коледж має право самостійно використовувати майно,
передане йому в оперативне управління.
5.2. Матеріально-технічною базою (озброєнням та військовою
технікою, польовою базою, підрз^никами та навчальними посібниками
військового спрямування, статутами, наказами, порадниками, технічними
описами, інпшми нормативними документами і навчально-методичними
матеріалами), навчально-лабораторною базою, бібліотекою, спортивними
комплексами, лабораторіями, будівлями, спорудами а також фінансами
Військовий коледж забезпечується за рахунок Міністерства оборони України.
5.3. Майно Військового коледжу є загальнодержавною власністю і
належить Міністерству оборони України та передано для використання
Військовому коледжу на правах господарського ведення.

Військовий коледж здійснює права користування і розпорядження
переданим йому на баланс майном згідно з чинним законодавством України,
наказами Міністерства оборони України, Командувача Військ зв’язку та
кібербезпеки Збройних Сил України, начальника Інституту та командира
військової частини А3990.
Функції управління загальнодержавним майном, яке закріплено за
Військовим коледжем, контролю за ефективністю його використання і
зберігання здійснює начальник Інституту та командир військової частини
А3990.
5.4. Передача майна, що є державною власністю і закріплення за
Військовим коледжем, здійснюється за наказами та розпорядженнями
начальника Інституту або командира військової частини АЗ990, та
відповідних органів Міністерства оборони України у порядку, встановленому
чинним законодавством.
Шкода, завдана Військовому коледжу його працівниками, особами, які
навчаються у Військовому коледжу, інпшми фізичними або юридичними
особами, відппсодовується в порядку, встановленому чинним законодавством
України.
5.5. Фінансування Військового коледжу проводиться на нормативній
основі за рахунок коштів державного бюджету, виділених Міністерством
оборони України.
5.6. Відносини Військового коледжу з інпшми установами,
організаціями, підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності
здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства Україїш.
5.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшеїшя умов праці,
життя та здоров’я, вирішується трудовим колективом за безпосередньою
участю начальника Військового коледжу, що діє на підставі довіреності
начальника Інституту, якщо інше не передбачено законодавством України.
5.8. Оплата праці у Військовому коледжі здійснюється згідно з чинним
законодавством з оплати праці.
VI. Інші питання щодо підготовки військових фахівців
у Військовому коледжі
#

6.1. Перелік спеціальностей та спеціалізації підготовки військових
фахівців освітньо-професійного ступеня "фаховий молодший бакалавр" та
чисельність курсантів з кожної спеціальності (спеціалізації) у Військовому
коледжі визначається згідно нормативно-правових актів Міністерства
оборони України.
6.2. Військовослужбовці військової служби за контрактом Збройних
Сил України зараховуються на навчання починаючи з першого курсу зі
статусом "курсант".
6.3. Курсанти Військового коледжу розміп^уються у гуртожитку
(казармі) військового містечка №20 м. Полтава.
6.4. Випускники Військового коледжу відповідно до ротаційної схеми
та алгоритму управління кар’єрою направляються для )^омплектування
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посад сержантського та старшинського складу Збройних Сил України.
УП. Права та обов’язки начальника Військового коледжу
7.1. Безпосереднє управління діяльністю Військового коледжу
здійснює начальник Військового коледжу, який діє на підставі
єдиноначальності і на якого покладаються функції практичної реалізації всіх
завдань Військового коледжу.
З питань організації підготовки військових фахівців начальник
Військового коледжу керується наказами (директивами) Міністерства
оборони України, Міністерства освіти і науки України, Командувача Військ
зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, начальника Інституту.
З питань організації служби військ та повсякденної діяльності начальник
Військового коледжу керується Статутами Збройних Сил України, наказами
(директивами) Міністерства оборони, начальника Генерального штабу
Збройних Сил України, Командувача Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних
Сил України, начальника Інституту, начальника Полтавського гарнізону.
7.2. Начальник Військового коледжу є прямим начальником для усього
особового складу Військового коледжу і несе відповідальність за виконання
покладених на Військовий коледж завдань, готовність Військового коледжу
до переведення на функціонуваїшя в умовах особливого періоду, моральний
та психологічний стан, професійну (командирську) підготовку, військову та
трудову дисципліну особового складу, якість та повноту виконання
замовлення з підготовки військових фахівців, стан навчально-виховної і
методичної діяльності, належну експлуатацію та збереження озброєння та
військової техніки, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого
Військовому коледжу у користування, а також за організацію забезпечення
охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом.
Начальник Військового коледжу безпосередньо підпорядковується
начальїшку Інституту.
7.3. Функціональні обов'язки (посадові інстрз^Гї) начальника
Військового коледжу розробляються на підставі Статутів Збройних Сил
України, наказів (директив) Міністерства оборони України, Міністерства
освіти і науки України, Статуту Інституту, цього Положення та
затверджуються начальником Інституту.
Начальник Військового коледжу, крім обов’язків передбачених статтею
35 Закону України "Про фахову передвищу освіту", зобов’язаний:
підтримувати постійну бойову і мобілізаційну готовність Військового
коледжу;
організовувати розроблення правил прийому до Військового коледжу;
організовувати роботу з військово-професійної орієнтації та
професійного психологічного відбору вступників до Військового коледжу,
подавати пропозиції щодо розподілу випускників Військового коледжу з
урахуванням їхнього рейтингу;
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організовувати навчальну, методичну, виховну роботу у Військовому
коледжі;
організовувати розроблення навчальних планів, програм (робочих
програм) навчальних дисциплін, забезпечувати повне і якісне їх виконання;
вживати заходів щодо постійного вдосконалення освітнього процесу,
втілення передових методів навчання і виховання курсантів, забезпечувати
викладання навчальних дисциплін на високому методичному рівні;
особисто проводити навчальні заняття з курсантами, а також
організовувати та проводити заняття з індивідуальної підготовки з
офіцерським складом;
керувати вихованням особового складу, вживати заходів щодо
запобігання порушенням і злочинам, зміцнення військової та трудової
дисципліни, створення в підрозділах Військового коледжу здорового
морально-психологічного клімату;
забезпечувати умови для підвищення професійного рівня підготовки
особового складу Військового коледжу;
керувати роботою з добору, розстановки та ротації педагогічних
працівників Військового коледжу;
підтримувати зв’язки з військовими частинами, інпшми військовим
навчальними закладами, установами і організаціями Збройних Сил України
та підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони
України з усіх питань діяльності Військового коледжу;
організовувати розроблення та затвердження функціональних
обов’язків для всіх категорій особового складу Військового коледжу і
забезпечувати контроль за їх виконанням;
організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової
техніки Військового коледжу;
забезпечувати вдосконалення навчально-матеріальної бази, складання і
подання заявок до відповідних служб забезпечення Міністерства оборони
України на отримання озброєння, військової техніки, пально-мастильних
матеріалів, військово-навчального майна та літератури для Військового
коледжу;
забезпечувати охорону праці, дотриманім законності та внутрішнього
порядку у Військовому коледжі та в місцях виконання завдань особовим
складом;
забезпечз^ати роботу щодо охорони державної таємниці та захисту
інформації з обмеженим доступом, здійснювати постійний контроль за її
станом;
забезпечувати своєчасне подання звітності.
7.4. Начальник Військового коледжу має право:
діяти відповідно до чинного законодавства України, вимог Статутів
Збройних Сил України, Статуту Інституту та цього Положення;
видавати накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма

10

підрозділами Військового коледжу;
представляти Військовий коледж в державних та інпшх органах;
розпоряджатися майном і копггами Військового коледжу;
застосовувати заходи морального та матеріального заохочення,
притягати до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством
особовий склад Військового коледжу;
визначати функціональні обов'язки працівників Військового коледжу;
формувати контингент курсантів Військового коледжу;
контролювати виконання навчальних планів і програм;
здійснювати контроль за якістю роботи педагогічних працівників,
організацією навчально-виховної, культурно-масової роботи, станом
фізичного виховання і здоров'я курсантів;
укладати на підставі довіреності начальника Інституту договори з
інпшми суб’єктами освітньої, трудової, військової діяльності та приватними
особами;
покладати частину своїх прав і обов'язків на заступників начальника
Військового коледжу та начальників циклових комісій.
VIII. Порядок запровадження та внесення змін (доповнень)
8.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження наказом
начальника Інституту.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться начальником
Військового коледжу за поданням Педагогічної ради Військового коледжу, та
затверджуються наказом начальника Інституту.
Начальник Військового коледжу сержантського складу
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
полковник

К. ЗЛОБШ

