
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                               Наказом № 1 від 02.01.02013р. директора 
                                                                Будівельного коледжу ЖНАЕУ  

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про підготовчі курси  Будівельного коледжу 

Житомирського національного агроекологічного університету 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Підготовчі курси створюються згідно з Конституцією України, 
Законів України «Про освіту», «Про вищу  освіту», нормативними актами 
Міністерства освіти і науки України, Положення про Будівельний коледж 
ЖНАЕУ. 

1.2. Мета підготовчих курсів: 
1.2.1. Проведення консультацій для підготовки до складання 

вступних випробувань до коледжу для учнів випускних класів, що 
отримують базову та повну  загальну середню освіту. 

1.2.2. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 
навчальних досягнень в Українському центрі якості освіти випускників, 
що мають повну загальну середню освіту. 
1.3. На підготовчі курси приймаються учні 9-х-11-х класів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних навчальних 
закладів, працююча молодь, що виявили бажання здобути вищу освіту. 

1.4. На навчання на підготовче відділення приймаються громадяни 
України на підставі особисто поданої заяви та Договору про навчання 
слухача на підготовчих курсах  коледжу. 

1.5. Навчання на підготовчих курсах  платне, підготовка слухачів 
відбувається за рахунок фізичних та юридичних осіб. 

1.6. Курси організовуються на базі коледжу за адресою: м. Житомир, 
вул. Чапаєва, 6. 

1.7. Для зарахування на підготовчі курси необхідно подати: 
• заяву на ім'я директора коледжу; 
• копію квитанції про сплату коштів за навчання; 

 
2. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ 

2.1. Курси працюють на основі самоокупності за рахунок коштів, які 
поступають від слухачів як плата за навчання. 

2.2. Розмір плати за навчання на курсах визначається за кошторисом для 
проведення курсів і затверджується директором коледжу. До кошторису 
входить заробітна плата викладачів, адміністрації, обслуговуючого 



персоналу, витрати на рекламу і профорієнтаційну роботу, утримання та 
ремонт навчальних кабінетів, придбання підручників, розвиток матеріальної 
бази, преміювання працівників, що забезпечують роботу курсів. 

2.3. Плата за навчання на курсах вноситься слухачами чи їх батьками на 
розрахунковий рахунок коледжу до початку занять або під час навчання на 
курсах за бажанням слухача. Якщо слухач відраховується з курсів після 
початку занять, внесена плата за навчання частково повертається 
(відшкодовуються фактичні затрати понесені коледжем за період навчання 
слухача). 

2.4. Підприємства, організації можуть брати участь в оплаті витрат, 
пов'язаних з діяльністю курсів, якщо їхні працівники або діти працівників 
навчаються на курсах. 

2.5. Оплата праці викладачів на підготовчих курсах - погодинна і 
проводиться згідно з встановленими ставками погодинної оплати. 

2.6. При оплаті праці викладачів курсів враховується фактично 
затрачений ними час, але не більше встановлених норм. 

2.7. Працівники коледжу, які виконують роботу з обслуговування курсів 
повинні виконувати її за межами робочого часу з основної посади. 

2.8. Заробітна плата викладачам коледжу за проведення навчальних 
занять на курсах та працівникам коледжу, які обслуговують роботу курсів, 
не включається в середній заробіток при нарахуванні відпускних. 

3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСІВ 

3.1. Навчально-методичне забезпечення курсів здійснюється цикловими 
комісіями коледжу. 

3.2. Заняття на курсах проводяться відповідно до навчального плану та 
програм із загальноосвітніх предметів, з яких проводяться вступні 
випробування до коледжу (зовнішнє незалежне оцінювання навчальних 
досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів). 

3.3. Навчальні плани і програми для курсів затверджуються заступником 
директора коледжу з навчальної роботи. 

3.4. Слухачі курсів мають право користуватися відповідними 
навчальними кабінетами, лабораторіями, технічними засобами, бібліотекою, 
читальним залом, в порядку, установленому дирекцією коледжу. 

4. СТРУКТУРА  
 

4.1. Із числа досвідчених викладачів коледжу наказом призначається 
керівник курсів, який здійснює планування, організацію і контроль 
навчальної, методичної та виховної роботи курсів та взаємозв'язки з іншими 
підрозділами коледжу.  

4.2. Групи слухачів курсів формуються чисельністю 15-30 осіб по мірі 
надходження заяв. 

 



5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

5.1. Прийом документів проводиться щорічно з 01 жовтня по 01 липня. 
5.2. Навчання слухачів на курсах здійснюється за денною формою. 
5.3. Тривалість навчання на підготовчих курсах – не менше 3 (трьох) 

місяців. Заняття проводяться за розкладом, який затверджується директором 
коледжу. 

5.4. Навчальні заняття на курсах проводяться з дисциплін, які виносяться 
на вступні випробування, у відповідності з Типовими навчальними 
програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Робочі 
навчальні програми з дисциплін, по яким здійснюється підготовка слухачів 
затверджується директором (заступником директора з навчальної роботи) 
коледжу. 

5.5. Навчальний план складається завідуючим відділенням та 
затверджується директором (заступником директора з навчальної роботи) 
коледжу і містить не менше 150 академічних годин. 

5.6. По завершенню вивчення навчальних дисциплін на курсах слухачі 
проходять підсумкову атестацію. 

5.7. Форма проведення підсумкової атестації знань, порядок, терміни її 
проведення та критерії оцінювання навчальних досягнень визначаються 
правилами прийому до коледжу і своєчасно доводяться приймальною 
комісією до відома слухачів підготовчих курсів. 

5.8. Слухачі підготовчих кусів, що отримали або отримують повну 
загальну середню освіту, закінчують навчання на курсах проходженням 
зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти і отримують сертифікати 
в Українському центрі оцінювання якості освіти. 

5.9. До навчальної роботи на підготовчих курсах залучаються штатні 
викладачі коледжу, а також найбільш досвідчені і кваліфіковані вчителі 
середніх загальноосвітніх закладів освіти. 
 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЛУХАЧІВ 
 

Права та обов'язки слухачів унормовуються договором про надання 
освітніх послуг і є такими: 

6.1. Виконувати статутні вимоги БК ЖНАЕУ з організації надання 
освітніх послуг.  

6.2. Оволодівати знаннями згідно навчального плану і навчальної 
програми підготовчих курсів,  відвідувати всі види навчальних занять. 

6.3. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та 
у строки, що встановлені договором про надання освітніх послуг. 

6.4. Слухачі підготовчих курсів мають право користуватися матеріально - 
технічною базою БК ЖНАЕУ. 

6.5. Слухачам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси в повному 
обсязі для вступу на основі повної загальної середньої освіти до БК ЖНАЕУ 
на відповідний напрям підготовки, додається до 20 балів (до 2 -х балів - при 



вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової 
атестації. 

6.6. Слухачі підготовчих курсів можуть за особистим бажанням отримати 
освітню послугу не в повному обсязі при оплаті фактичних затрат, 
понесених коледжем за період навчання слухача. При цьому при вступі до 
коледжу на відповідний напрям підготовки додаткові бали не додаються.    
 

7. КОНТРОЛЬ ЗА РОБОТОЮ КУРСІВ 

7.1. Контроль за діяльністю курсів здійснює директор, заступник 
директора з навчальної роботи, керівник підготовчих курсів. 

7.2. Стан навчально-виховної роботи на курсах обговорюється та 
засіданнях адміністративної та педагогічної рад коледжу. 

7.3. Контроль за проведенням підсумкової атестації знань слухачів 
підготовчих курсів здійснюють члени приймальної комісії та члени органів 
студентського самоврядування коледжу. 
 
                                                    Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної 
                                                    ради Будівельного коледжу ЖНАЕУ 
                                                    26 грудня 2012р. Протокол № 11. 


