
 

  



1. Загальні положення 

1.1. Положення є основним нормативним документом, що регламентує 

організацію та функціонування підготовчих курсів у Чернівецькому  

кооперативному фаховому коледжу економіки і права (надалі – Положення). 

1.2. Підготовчі курси здійснюють свою діяльність з метою надання освітніх 

послуг учням 9, 10, 11 класів закладів загальної середньої освіти з якісної 

підготовки до ЗНО та вступу до Чернівецького кооперативного фахового 

коледжу економіки і права, проведення роботи з презентації закладу, 

інформування учнів про їх можливості та перспективи при здобутті фахової 

передвищої освіти у Коледжі.  

1.3. Освітній процес на підготовчих курсах поєднується з 

профорієнтаційною роботою, що дозволяє майбутнім абітурієнтам усвідомлено 

обирати спеціальність та освітньо-професійні програми,  краще адаптуватися до 

вимог коледжу.  

1.4. Головними завданнями підготовчих курсів є: 

 – систематизація та узагальнення знань слухачів з загальноосвітніх 

дисциплін;  

– активізація профорієнтаційної роботи; 

 – підвищення якості знань та підготовки абітурієнтів; 

 – виховання соціально-активної творчої особистості. 

1.5. Визначення: учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується 

в одному із закладів загальної середньої освіти; 

слухач - особа, яка в установленому порядку зарахована до групи 

підготовчих курсів і навчається за денною, дистанційною або змішаною формами 

з метою отримання освітніх послуг підготовки до зовнішньо-незалежного 

оцінювання та вступу до коледжу.  

група підготовчих курсів - організаційне формування слухачів, обмежене 

терміном навчання і підпорядковане навчальному плану з надання освітніх 

послуг підготовки до вступу та ЗНО. 

1.6. Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом затвердження 

директором коледжу нової редакції Положення. 

 

2. Нормативно-правова база та організація освітнього процесу на 

підготовчих курсах 

 

2.1.Освітній процес на підготовчих курсах організовується відповідно до 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», Умов прийому до закладів 

фахової передвищої освіти, Правил прийому на навчання до Чернівецького 

кооперативного фахового коледжу економіки і права, Статуту Чернівецького 

кооперативного фахового коледжу економіки і права, даного Положення та 

інших  нормативно-правових актів. 

 



2.2. Організацію роботи підготовчих курсів здійснює приймальна комісія 

спільно з цикловими комісіями коледжу. Безпосереднє керівництво курсами 

здійснює завідувач підготовчими курсами, призначений згідно з наказом, 

затвердженим директором коледжу. Завідувач підготовчими курсами виконує 

наступні функції: 

– готує матеріали для зарахування слухачів; 

– організовує кадрове забезпечення роботи курсів; 

– організовує методичне забезпечення роботи курсів; 

– складає розклад занять на курсах та контролює його виконання; 

– контролює відвідування занять слухачами підготовчих курсів; 

– контролює своєчасність та повноту оплати за навчання на курсах; 

          – проводить серед слухачів підготовчих курсів профорієнтаційну роботу з 

метою вступу до коледжу. 

2.3. Учасниками освітнього процесу є: 

          – педагогічні працівники коледжу та інших освітніх закладів м. Чернівці та 

області (далі – викладачі); 

          – адміністративно-управлінський та допоміжний персонал (далі – 

персонал); 

– особи, які навчаються (далі – слухачі). 

2.4. На підготовчих курсах здійснюється підготовка з таких предметів: 

– математика; 

– історія України; 

– українська мова. 

2.5.Освітній процес передбачає: 

– адаптацію слухачів до форм і методів навчання, які використовуються під 

час навчання у коледжі; 

– підготовку слухачів до вступних випробувань та ЗНО; 

– підвищення рівня знань слухачів з профільних предметів та обов’язкових 

дисциплін; 

– поглиблену професійну орієнтацію. 

2.6. Освітній процес на підготовчих курсах забезпечується штатними 

викладачами циклових комісій. До роботи залучаються найбільш досвідчені та 

кваліфіковані педагогічні працівники коледжу. У разі потреби до  процесу 

можуть залучатися вчителі загальноосвітніх закладів міста та області, викладачі 

вищих закладів освіти за погодженням керівництва за місцем основної роботи. 

Оплата праці викладачів підготовчих курсів здійснюється погодинно згідно з 

чинним законодавством. 

2.7. Зміст підготовчих курсів визначається навчальними програмами, які 

узгоджені з програмами для вступників до закладів фахової передвищої освіти та 

програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Навчально-методичні 

матеріали у визначені терміни забезпечуються викладачами циклових комісій та 

затверджуються в установленому порядку. 

2.8. Особам, які успішно закінчили підготовчі курси, додаються додаткові 

бали для вступу до коледжу за результатами підсумкової атестації за шкалою від 

0 до 50 балів.   



3. Навчальний час слухача підготовчих курсів 

 

3.1. Навчальний час слухача підготовчих курсів визначається кількістю 

облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки. 

Обліковими одиницями навчального часу слухача курсів є академічна година, 

тривалість якої становить 45 хвилин. 

3.2. Тривалість навчального курсу визначається робочими навчальними 

програмами. 

3.3. Навчальні дні та їх тривалість визначаються графіком освітнього 

процесу. 

3.4. Навчальні заняття проводяться за розкладом. 

 

4. Організація діяльності підготовчих курсів 

 

  4.1. На підготовчі курси приймаються учні 9, 10 та 11-х класів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, закладів професійно-технічної освіти, 

працююча молодь, що виявила бажання здобути освіту та особи, що реалізують  

своє право на освіту шляхом неформальної та інформальної освіти. 

4.2. Тривалість навчання на підготовчих курсах складає три місяці. 

4.3. Підготовчі курси створюються при достатній кількості бажаючих 

навчатися та за умови забезпечення кваліфікованими викладачами. Після 

комплектації груп розробляється та затверджується розклад занять. 

4.4. Підготовчі курси функціонують на матеріально-технічній та 

науково-методичній базі коледжу. 

4.5. Навчання на підготовчих курсах здійснюється на умовах фінансування 

за кошти фізичних та юридичних осіб. Розмір оплати встановлюється щорічно на 

підставі кошторису витрат, який затверджується в установленому порядку в 

межах чинного законодавства. Оплата за навчання здійснюється повністю на 

розрахунковий рахунок коледжу. 

  4.6. Для зарахування слухачі подають: 

– заяву встановленого зразка; 

– 4 фотографії 3х4; 

– копію ID-картки особи або свідоцтва про народження; 

– копію витягу про реєстрацію місця проживання особи; 

– копію ідентифікаційного коду; 

– копію паспорта одного з батьків (для неповнолітніх). 

Всі документи мають бути подані особою (його законним представником) 

до початку надання освітньої послуги. 

4.7. Зарахування до складу слухачів підготовчих курсів здійснюється 

наказом директора коледжу відповідно до поданих заяв. 

4.8. Навчання на підготовчих курсах може здійснюватись за різними 

формами: очною, дистанційною або змішаною. 



4.9. Система та критерії оцінювання результатів навчання слухачів 

підготовчих курсів визначаються загальними підходами до оцінювання 

результатів навчання учнів у закладах освіти у вигляді 12-бальної шкали за 

чотирма рівнями. 

5.0. Слухачі підготовчих курсів, що успішно завершили навчання, 

отримують сертифікат про попереднє оцінювання знань та рекомендацію до 

участі у конкурсному відборі до вступу до коледжу.  


