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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 «Положення про підготовчі курси   ВСП  «Нікопольський фаховий коледж 

УДУНТ» є локальним правовим актом коледжу, який регламентує діяльність 

підготовчих курсів у відповідності до нормативно-правових актів України, що 

регулюють питання функціонування, розвитку і фінансування системи фахової 

передвищої освіти, організації і надання платних послуг державними закладами освіти; 

нормативно- правових актів України в галузі освіти, науки, охорони здоров’я, фінансів 

та економіки; локальних нормативно-правових актів ВНЗ (Закону України “Про 

освіту”, Закону України “Про фахову передвищу освіту”, Положення про державний  

навчальний заклад ФПВО», наказів і інструктивних документів Міністерства освіти і 

науки України, Положення « ВСП НФК УДУНТ», «Положення про організацію 

освітнього процесу в ВСП НФК УДУНТ», відповідних рішень педагогічних та 

адміністративних рад, наказів директора коледжу, Постановою Кабінету Міністрів 

України № 796 від 28.08.2010 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»). 

1.2 Підготовчі курси (терміном шести та тримісячні) організовуються з метою надання 

грунтовної підготовки до вступних екзаменів з української мови та математики 

шляхом узагальнення і систематизації теоретичного матеріалу, закріплення 

практичних навичок учнів дев’ятих, одинадцятих класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та професійних ліцеїв; виявлення та 

підтримки талановитої учнівської молоді регіону. 

1.3 Підготовчі курси організовуються з дозволу керівника навчального закладу за 

умови достатньої кількості бажаючих навчатися на платній основі, функціонує, 

спираючись на матеріально-технічну та науково-методичну базу ВНЗ, 

забезпеченості кваліфікованим компетентним викладацьким складом та наявності 

обладнаних навчальних аудиторій. 

1.4 Підготовчі курси працюють за рахунок коштів, що надходять від слухачів курсів як 

оплата за навчання на курсах. Навчання на підготовчих курсах проводиться за 

денною формою. 

1.5 Підготовчі курси плідно співпрацюють з іншими навчальними та науковими 
закладами. 

1.6 На підготовчих курсах проводиться профорієнтаційна робота та День відкритих 

дверей. 

1.7 Зміст “Положення про підготовчі курси” може бути зміненим і доповненим на 
підставі нових нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і 

науки. 

2. УМОВИ ПРИЙОМУ СЛУХАЧІВ 

2.1 На підготовчі курси приймаються громадяни України. 

2.2 Підготовка слухачів підготовчих курсів здійснюється на умовах договорів за 

рахунок фізичних осіб. 

2.3 Комплектація груп відбувається виходячи з кількості поданих заяв. 

Наповнюваність груп повинна бути не менше 20 - 25 осіб. 



2.3 На курси з підготовки для вступу до вищих навчальних закладів І - II рівнів 
акредитації приймаються учні 9 - 1 1  класів загальноосвітніх, спеціалізованих 
шкіл (ліцеїв, гімназій) навчальних закладів міста Нікополя та регіону. 

2.4 Для зарахування до числа слухачів підготовчих курсів необхідно написати 

заяву та подати квитанцію про оплату за навчання на підготовчих курсах. 

2.5Конкретний термін прийому слухачів на підготовчі курси визначається вищим 
навчальним закладом І - її рівня акредитації на початку навчального року. 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ 

3.1 Робота з підготовки до вступу може здійснюватися з терміном навчання : 

• 6 місяців (один - два дні на тиждень), 

• 3 місяців (три дні на тиждень), 

3.2 Навчання слухачів підготовчих курсів проводиться з предметів: 

• українська мова (база 9 класів) для всіх спеціальностей 

• математика (база 9 класів) для всіх спеціальностей 

3.3 Протягом навчального процесу здійснюється контроль навчальних досягнень 

слухачів з предметів, що вивчаються на курсах, який проводиться у різних формах: 

• тестовий контроль (комп'ютерний та на паперових носіях), 

• контрольні роботи, 

• диктанти та ін. 

Контроль навчальних досягнень спрямовано на встановлення рівня знань і вмінь 

слухачів підготовчих курсів та визначення напрямків і способів їх подальшої корекції. 

Навчання на підготовчих курсах закінчується виставленням підсумкових оцінок на 

основі тематичного обліку. 

3.4 В разі необхідності, з метою інформування слухачів та їх батьків проводяться 
батьківські збори. 

3.5Слухачі підготовчих курсів повинні дотримуватись Правил внутрішнього 

розпорядку та статутних вимог Нікопольського фахового коледжу УДУНТ. 

3.6 Вступ випускників підготовчих курсів до Нікопольського фахового коледжу 

УДУНТ відбувається на загальних умовах згідно з «Правилами прийому до  ВСП 

«НФК УДУНТ». 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ 

4.1 Для забезпечення роботи підготовчих курсів директор Нікопольського фахового 

коледжу УДУНТ призначає: 
• завідувача підготовчими курсами з числа викладацького складу коледжу; 

• викладачів окремих предметів (українська мова, математика), 



* секретаря підготовчого відділення; 

• технічний персонал; 

• бухгалтера. 

4.2 Розподіл функціональних обов’язків: 

Завідувач підготовчими курсами: 

• організує роботу з прийому заяв слухачів; 

в контролює комплектацію груп, відвідування занять слухачами, робочий час 
працівників курсів та своєчасне заповнення та ведення журналів навчальних 
занять викладачами, виставлення оцінок; 

• визначає режим роботи підготовчих курсів (розклад, час навчання); 

• забезпечує функціонування всіх підрозділів; 

• заповнює табель для нарахування заробітної платні; 

• затверджує навчально-методичні комплекси з української мови та математики; 

• здійснює науково-методичну допомогу працюючим викладачам у формі 

інструктивно - педагогічних та методичних нарад, індивідуальних 

консультацій. 

Викладачі несуть персональну відповідальність за складання навчально - 

методичних комплексів з предметів, що викладаються на підготовчих курсах 

(робочих навчальних планів, коротких тематичних планів, методичних розробок 

занять, матеріалів контролю рівня знань, вмінь і навичок), своєчасне заповнення 

журналів навчальних занять. З метою забезпечення якісного навчання слухачів 

викладачі використовують різноманітні форми і методи навчання, створюють умови, 

які сприяють розвитку інтересу до отримання знань. 

      Секретар підготовчих курсів працює з документацією (прийом заяв і 

документів). 

Технічний персонал створює необхідні умови для слухачів підготовчих 

курсів, забезпечує комп’ютерний супровід. 

Бухгалтер на підставі табеля згідно діючих нормативів розраховує заробітну 

платню працівників підготовчого відділення. 

Голови циклових комісій філологічних та фундаментальних дисциплін НФК 

НМетАУ: 

• контролюють створення навчально-методичних комплексів з української мови 

та математики; 

• забезпечують створення робочих навчальних програм, за якими працюють 

викладачі підготовчих курсів, у відповідності до Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти України та чинних навчальних програм 

загальноосвітніх навчальних закладів. 



 

5. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ РОБОТИ НА ПІДГОТОВЧИХ 
КУРСАХ 

5.1 Розмір оплати за навчання на підготовчих курсах визначається кошторисом, 

затвердженим керівником навчального закладу, що є організатором курсів. 

5.2 Оплата за навчання на курсах проходить через банки міста на розрахунковий 

рахунок НФК УДУНТ повністю за весь термін навчання. Якщо з будь-яких 

причин слухач підготовчих курсів вибуває після початку занять, кошти за 
навчання повертаються. 

5.3 Середня наповнюваність однієї групи підготовчих курсів становить від 20 до 

25 слухачів, що відповідає діючому Положенню про наповнюваність 

навчальних груп (наказ Міністерства освіти і науки України №128). 

5.4 Директор коледжу, при якому функціонують підготовчі курси, має право 

використовувати кошти, що надходять 

від слухачів, лише на утримання курсів, а саме: 

✓ на оплату заробітної плати викладачам та персоналу, що 
обслуговують підготовчі курси. 

✓ на витрати, пов’язані з комп’ютерним набором, копіюванням 
навчально-методичних матеріалів та іншої документації 
підготовчих курсів. 

✓ на інші витрати, пов’язані з організацією та здійсненням 
навчального процесу на підготовчих курсах. 

5.5 Оплата роботи викладачів (працівників) здійснюється на підставі чинного 
законодавства в залежності від категорії (тарифікаційного розряду). 

5.6 Оплата відпускних нараховується по закінченню курсів за фактично 
відпрацьований час. 

5.7 Розрахунок заробітної плати адміністративного персоналу виконується згідно 

кошторису та табелю з урахуванням обліку кількості набраних груп. 

5.8 Розподіл преміального фонду, передбаченого кошторисом підготовчих курсів 

може здійснюватися згідно з поданням завідувача підготовчими курсами, наказом 

керівника навчального закладу, виходячи з фінансової можливості від отриманих 

коштів 

5.9 Працівники коледжу, що забезпечують роботу підготовчих курсів, виконують ці 
обов’язки поза робочим часом на основній посаді. 


