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Положення 

про підготовче відділення Відокремленого структурного підрозділу 

«Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету» 

 

1 Загальні положення 

1.1 «Положення про підготовче відділення Відокремленого структурного 

підрозділу «Гірничий фаховий коледж Криворізького національного 

університету» є локальним правовим актом коледжу, який регламентує 

діяльність підготовчого відділення у відповідності до нормативно-правових 

актів України, що регулюють питання функціонування, розвитку і 

фінансування системи передвищої освіти, організації і надання платних 

послуг державними закладами освіти; згідно з нормативно-правовими актами 

України в галузі освіти, науки, фінансів та економіки; локальними 

нормативно-правовими  актами коледжу, а саме: Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», наказами та 

інструктивними документами Міністерства освіти і науки України, Статуту 

ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ», Положення про організацію 

навчальної роботи у ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ», відповідно до 

рішень педагогічних та методичних рад, наказів директором коледжу, згідно 

з 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 Упровадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

щодо підготовки до  вступу громадян України у фахові передвищі навчальні 

заклади України обумовлено ліцензією, виданою відповідно до рішення 

акредитаційної комісії. 

1.3 Підготовче відділення організовано з метою:  
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- організації різнопланової системної профорієнтаційної роботи серед 

молоді, що навчається або працює, та надання їй можливості набути 

необхідні знання та сформувати відповідні уміння для вступу до фахових 

передвищих навчальних закладів за обраною спеціальністю, для успішного 

складання  ЗНО або набуття робочих професій; 

- створення умов для адаптації слухачів підготовчих курсів  до навчання 

у фахових передвищих навчальних закладах за обраною спеціальністю; 

-  підвищення рівня підготовки абітурієнтів, що вступають для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до ВСП 

«Гірничий фаховий коледж КНУ» або  до інших фахових передвищих 

навчальних закладів відповідного профілю. 

1.4  Підготовче відділення є структурним госпрозрахунковим 

підрозділом  ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» і не має статусу 

юридичної особи. 

1.5  На підготовчому відділенні здійснюється підготовка слухачів з 

числа  випускників   закладів освіти та  осіб, що навчаються у 9 та 11 класах. 

1.6 Навчання на підготовчому відділенні проводиться за денною та 

вечірньою формою на шестимісячних, чотиримісячних, тримісячних, 

одномісячних підготовчих курсах. 

1.7 Підготовче відділення функціонує, спираючись на матеріально-технічну 

та навчально-методичну базу коледжу. 

1.8 Підготовче відділення співпрацює з іншими навчальними  закладами. 

1.9 На підготовчому відділенні проводиться профорієнтаційна робота.           

 

2 Умови прийому слухачів на підготовче відділення 

2.1 Прийом слухачів на підготовче відділення здійснюється відповідно до 

«Умов    прийому слухачів на підготовчі відділення фахових передвищих 

навчальних закладах України». 

2.2  На підготовче відділення приймаються громадяни України. 
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2.3 Навчання на підготовчому відділенні є платним і особа, яка подає 

документи, вважається зарахованою після внесення оплати за навчання на 

розрахунковий рахунок коледжу за весь термін навчання або частинами. У 

разі вибуття слухача після початку занять кошти за навчання не 

повертаються. 

2.4 Підготовка слухачів підготовчого відділення здійснюється на умовах 

договорів за рахунок фізичних осіб. 

2.5 Розмір плати за навчання визначається кошторисом витрат, який 

розраховується бухгалтерією коледжу і затверджується директором. 

2.6 На підготовче відділення приймаються особи, які навчаються у 

випускних класах середніх загальноосвітніх шкіл або мають документ про 

базову чи повну загальну середню освіті, виявили бажання навчатися та 

надали всі необхідні документи і внесли оплату за навчання. 

 2.7 Організаційна робота, прийом заяв і документів, проведення співбесід 

на підготовчих курсах розпочинається з 1 вересня. Проведення занять на 

підготовчих курсах - до 30 травня.  

2.8 Комплектація груп відбувається за кількістю поданих заяв. 

Наповнюваність груп не повинна бути меншою ніж 25 осіб. 

2.9 Слухачі підготовчого відділення для зарахування подають: 

- заяву на ім’я  директора ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ»; 

- квитанцію (копію) про оплату навчання. 

2.10 Слухачі підготовчого відділення для зарахування на курси укладають 

договір про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої освіти 

та ними особисто (за участю батьків,законних представників – для 

неповнолітніх слухачів або  опікунів для дітей - сиріт), в якому деталізовані 

права та обов’язки сторін. 

 

3 Організація навчального процесу на підготовчому відділенні 

3.1 Термін навчання на підготовчому відділенні від одного до шести місяців. 
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3.2 Зміст навчання, види занять і форми контролю визначаються 

навчальними планами та робочими програмами з навчальних предметів, що 

виносяться на вступні іспити до коледжів, розробленими відповідними 

предметними комісіями і затвердженими головами комісій та директором 

коледжу. 

3.3 Слухачі підготовчого відділення мають право: 

- користуватися бібліотекою, читальною залою коледжу; 

- брати участь у навчально – виховних заходах коледжу;  

- на час навчання на підготовчому відділенні бути забезпеченими 

гуртожитком за відповідну оплату; 

- на безпечні умови навчання. 

3.4 Слухачі підготовчого відділення зобов'язані: 

- систематично відвідувати заняття та якісно оволодівати знаннями; 

- своєчасно вносити оплату за навчання; 

- виконувати у визначений термін завдання, передбачені навчальними 

планами і програмами; 

- підвищувати свою загальну культуру; 

- дбайливо ставитися до власності коледжу, нести матеріальну 

відповідальність за збитки, завдані коледжу; 

-        виконувати правила внутрішнього розпорядку в коледжі. 

3.5 За порушення своїх обов'язків до слухачів підготовчих курсів можуть 

упроваджуватися заходи дисциплінарного впливу. 

 

4 Режим роботи підготовчого відділення 

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

 - 6 місяців (щотижня два заняття), 

- 4 місяці   (щотижня два заняття),   

 - 3 місяці (щотижня два заняття), 

 - 1 місяць (щотижня чотири заняття). 
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4.2 Навчання для слухачів підготовчого відділення, що вступають на основі 

базової загальної середньої освіти або повної загальної середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  до 

ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» за спеціальностями: 

 «Гірництво»;  

 «Електроніка»; 

 «Будівництво та цивільна інженерія»; 

 «Економіка», 

проводяться з навчальних предметів «Українська мова» та «Математика». 

4.3 Протягом навчального процесу здійснюється контроль 

навчальних досягнень слухачів з предметів, що вивчаються на курсах, 

шляхом  змішаного навчання очно і дистанційно, на створеній у 

закладі  навчальній платформі та  шляхом використання допоміжних сервісів. 

4.4 Контроль навчальних досягнень слухачів спрямовано на 

встановлення  рівня  їхніх знань та  визначення напрямків 

і способів  їх подальшої корекції. 

4.5 Навчання на підготовчих курсах закінчується виставленням підсумкових 

оцінок на основі тематичного обліку. 

4.6 Додаткові бали при вступі до ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» 

нараховуються слухачам підготовчих курсів, які відвідували заняття 

та успішно  склали підсумковий контроль. 

4.7 Підсумковий контроль з предметів проводиться у письмовій ( тестовій) 

формі. Зміст контролю відповідає Програмам загальноосвітніх 

навчальних закладів з  навчальних предметів «Українська мова» та 

«Математика» рівень стандарт. 

4.8 Документом, що засвідчує кількість додаткових балів при вступі до 

навчального закладу є довідка, у  якій зазначено прізвище, ім’я, по батькові 

слухача, перелік вивчених предметів, термін навчання, бали з кожного 

предмета та середній бал за успішне закінчення підготовчих курсів для 

вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.  
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4.9 Порядок нарахування балів здійснюється відповідно до 

нижченаведеної   таблиці.  

0-50 додаткових балів при вступі до ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ» 

додаються у повному розрахованому обсязі за умови кількості годин на 

підготовчих курсах 72 год. з кожного навчального предмета. 

Якщо слухач відвідував заняття на чотиримісячних (тримісячних) курсах, де 

кількість годин з навчальних предметів 48 - 36 год., що складає 70 – 50 %, то 

відповідно додаткові бали його складатимуть такий же відсоток від 

розрахованих балів за таблицею 1. 

Відповідно для слухача одномісячних курсів (24 години з кожного 

навчального премета) становить 40% від розрахованих. 

Таблиця 1 

Середній бал підсумкових  оцінок з математики 

та української мови ( за 12 - бальною системою) 

для слухачів 6-місячних  підготовчих курсів 

Додаткові бали слухачу 

підготовчих курсів 

12 балів 50 балів 

11 балів 48 балів 

10 балів 45 балів 

9 балів 43 бали 

8 балів 40 балів 

7 балів 38 балів 

6 балів 35 балів 

5 балів 33 бали 

4 бали 30 балів 

 Додаткові бали можуть бути зменшені (або зняті), якщо є випадки грубого 

порушення дисципліни, нерегулярного відвідування занять підготовчих курсів, 

частих пропусків занять без поважної причини. 

Приклад: 

Слухач підготовчих курсів отримав підсумковий бал з української мови «8», 

з математики -  «6». 

Розрахунок: 8,0+6,0 = 14,0; 
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14,0 : 2 = 7,0; відповідно до Таблиці 1 це становить 38 балів. 

Слухач 6-місячних курсів отримує 38 додаткових балів; 

3-місячних – 38 х 0,5 =19 додаткових балів; 

 1-місячних – 38 х  0,4 = 15,2 або з округленням 15,0 додаткових балів. 

 

4.10 З метою інформування слухачів та їхніх батьків  проводяться батьківські 

збори та створюються групи із застосуванням допоміжних сервісів. 

 4.11 Слухачі підготовчого відділення повинні дотримуватись пунктів 

договору про надання освітніх послуг між закладом фахової передвищої 

освіти, Правил внутрішнього розпорядку, Положень академічної 

доброчесності  та  статутних   вимог ВСП «Гірничий фаховий коледж КНУ».  

 

5 Забезпечення роботи підготовчого відділення   

5.1 Навчальний процес забезпечується провідними викладачами коледжу або 

інших навчальних закладів на умовах штатного сумісництва або погодинної 

оплати праці у встановленому чинним законодавством порядку. 

 5.2 Для забезпечення роботи підготовчого відділення директор ВСП 

«Гірничий фаховий коледж КНУ»  призначає: 

-         завідувача підготовчим відділенням з числа викладацького складу 

коледжу; 

-         викладачів навчальних предметів (українська мова, математика), 

-         бухгалтера; 

-         секретаря підготовчого відділення. 

5.2 Розподіл функціональних обов’язків: 

 Завідувач підготовчим відділенням: 

-організує роботу з прийому заяв слухачів; 

- контролює комплектацію груп, відвідування 

занять   слухачами, робочий час працівників відділення та 

своєчасне  заповнення журналів навчальних  занять викладачами; 

-  визначає режим роботи підготовчого відділення (розклад, час навчання); 
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-  забезпечує функціонування всіх підрозділів; 

-  заповнює  відомість для нарахування заробітної плати.  

Викладачі несуть персональну відповідальність: 

- за складання навчально – методичних матеріалів  з предметів, 

що викладаються на підготовчому відділенні (робочих 

навчальних планів,  методичних розробок занять матеріалів   контролю рівня 

знань); високу ефективність навчального процесу; 

 -  своєчасне  заповнення журналів навчальних занять, ведення контролю 

знань слухачів підготовчих курсів та відвідування ними занять..  

З метою забезпечення   якісного навчання 

слухачів  викладачі використовують  традиційні та інноваційні 

форми  і  методи навчання, створюють умови, які сприяють  розвитку 

інтересу до  отримання  знань. 

Секретар підготовчого відділення працює з документацією (прийом 

заяв   і документів). 

Бухгалтер на підставі відомості згідно з діючими 

нормативами  розраховує заробітну плату працівників підготовчого 

відділення. 

Співробітники коледжу активно проводять культурно-освітню і 

профорієнтаційну роботу з метою залучення слухачів для  вступу  до  ВСП 

«Гірничий фаховий коледж КНУ». 

5.3 Заступник директора з навчальної роботи: 

- контролює ведення журналів навчальних занять; 

- складання та дотримання графіка навчального процесу та  розкладу занять 

- затверджує навчально-методичні матеріали з української мови та 

мактематики.      

 5.4 Голови   циклових комісій філологічних та математично-природничих 

дисциплін коледжу: 



10 
 

-  контролюють створення навчально-методичних матеріалів з української 

мови та математики; 

-  забезпечують створення робочих навчальних програм, за якими працюють 

викладачі підготовчого відділення, у відповідності до Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти України та чинних навчальних програм 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 

Адреса підготовчого відділення: 

м. Кривий Ріг, 50029 вул. Невська, 3  

ВСП «Гірничий фаховий  коледж КНУ», 

каб. 121  

Тел.: (0564) 94-80-78; 096 136 55 24 

Kgt.dp.ua 

 

Зміни та доповнення до «Положення про підготовче відділення ВСП 

«Гірничий фаховий  коледж КНУ» вносяться наказом директора коледжу. 

 


