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1.1 Цим Положенням визначаються порядок, види, форми, зміст, обсяг 

(тривалість), періодичність, результати та процедуру організації освітньої дія

льності (далі -  навчання) випускників закладів загальної середньої освіти, сту

дентів ЗВО та закладів передвищої освіти (далі -  слухачів) на підготовчих кур

сах Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації (далі -  ЦПКПА) 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

(далі -  Університету або КрНУ) з метою якісної підготовки до зовнішнього не

залежного оцінювання якості освіти, єдиного вступного іспиту та навчання в 

університеті.

1.2 Це Положення розроблене з урахуванням основних вимог Конституції 

України, Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІІ, «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Постанови Кабінету Міністрів України від

25.08.2004 р. № 1097, спільного наказу МОН України, Міністерства фінансів та 

Міністерства економіки «Про затвердження порядків надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 

№ 736/902/758, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від

13.01.2005 № 2342-ІУ, Наказу МОН України «Про затвердження Порядку при

йому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» від 27.04.2022 № 392.

1 Загальні положення
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1.3 Основними завданнями навчання слухачів підготовчих курсів ЦПКПА

є:

-  якісна підготовка вступників до зовнішнього незалежного оцінювання 

якості освіти (ЗНО), національного мультипредметного тесту (НМТ) на базі 

ПЗСО;

-  якісна підготовка вступників до творчих конкурсів на базі ПЗСО;

. -  якісна підготовка вступників до фахового іспиту на базі ОКР «Молод

ший бакалавр»;

-  якісна підготовка вступників до єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для 

вступу на ОКР «Магістр»;

-  набуття студентами знань з окремих дисциплін (понад обсяги, установ

лені навчальними планами та програмами);

-  формування та розвиток у слухачів цифрової, управлінської, комуніка

ційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

1.4 Навчаються на підготовчих курсах ЦПКПА громадяни України. 

Навчання на підготовчих курсах здійснюється за рахунок фізичних та/або юри

дичних осіб. Розмір оплати встановлюється залежно від терміну навчання та 

програми курсу на підставі розрахунків планово-фінансового відділу й 

затверджується наказом ректора КрНУ.

1.5 Оплата за навчання здійснюється слухачами підготовчих курсів 

повністю за весь термін гіавчання. У разі вибуття слухача після початку занять 

оплата за навчання не повертається.
1.6 Для пільгових категорій слухачів (сиріт, напівсиріт, дітей-інвалідів 

дитинства, дітей учасників бойових дщ, дітей з багатодітних та малозабезпече

них сімей) навчання проводиться безкоштовно за умови надання усіх необхід

них підтверджуючих документів відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність за координацію навчання покладається на проректора з 

науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті.

Відповідальність за організацію навчання слухачів підготовчих курсів 

КрНУ покладається на директора та фахівців ЦПКПА.



2 Види, форми, тривалість і періодичність навчання 

слухачів підготовчих курсів ЦПКПА

2.1 Організація, роботи з прийому слухачів на ПК, організація навчаль

ного процесу і контроль за ним покладені на директора ЦПКПА та фахівців ПК 

згідно з посадовими інструкціями.

2.2 3 метою організації багаторівневої системи підготовки та профорієн

тації'слухачів структурно ПК розподіляються:

-  за формою навчання очні (денні) та дистанційні;

-  за тривалістю навчання (довгострокові, короткострокові);

-  за місцем розташування центру навчання (на базі КрНУ, на базі 

НКП (навчально-консультаційного пункту).

Зарахування слухачів на ПК здійснюється наказом на підставі докумен

тів (по мірі комплектування груп):

-  заява фізичної особи;

-  копія паспорта (свідоцтво про народження для неповнолітніх абіту

рієнтів);

-  документ, який засвідчує пільги при оплаті за навчання;

-  квитанція (копія) про оплату за навчання.

Особи, які бажають бути слухачами підготовчих курсів, мають подати 

зазначені документи. У разі наявності пільгової категорії - подати 

підтверджуючі документи фахівцеві ЦПКПА.

2.3 Склад слухачів підготовчих курсів затверджується наказом ректора до 
початку підготовчих курсів

2.4 Терміни навчання на підготовчих курсах ЦПКПА:

♦ 6 місяців (довгострокові):

-  початок навчання -  01 жовтня, кінець -  до 31 березня;

-  початок навчання -  01 листопада, кінець -  до 30 квітня;

Квітень — підсумкова атестація

з



♦ 4 місяці (короткострокові):

-  початок навчання -  15 січня, кінець -  до ЗО квітня;

-  початок навчання -  01 лютого, кінець -  до 30 травня;

Квітень -  підсумкова атестація

♦ 1 місяць (короткострокові):

, -початок навчання -  02 червня, кінець -  до ЗО червня;

Липень — підсумкова атестація

-початок навчання -  16 червня, кінець -  до 15 липня.

Липень — підсумкова атестація

2.5 За результатами навчання слухачам видається сертифікат про успішне 

завершення курсів із зазначенням результатів навчання.

З Обсяг навчального навантаження

3.1 Навчання слухачів організовується, враховуючи поєднання обсягу 

програмового матеріалу з предмету з методикою підготовки до незалежного 

оцінювання якості освіти, на довгострокових ГЖ з терміном навчання 6 місяців; 

короткострових ПК з терміном навчання 4, 3, 2, 1 місяць.

3.2 Рекомендовані комплекси дисциплін для підготовки вступників до 

(ЗНО) на базі ПЗСО:

-  українська мова та українська література, математика або фізика;

-  українська мова та українська література, англійська мова;

-  українська мова та українська література, історія України;

-  українська мова та українська література, географія або біологія.

Дисципліни для підготовки вступників до творчого конкурсу на базі 

ПЗСО:

-  рисунок та живопис.
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Дисципліни для підготовки вступників до єдиного вступного іспиту 

(ЄВІ) для вступу на ОКР «Магістр»:

-  англійська мова або німецька мова.

Рекомендовані курси для підготовки вступників до фахового іспиту на 

базі ОКР «Молодший бакалавр»:

-  основи електричних машин та апаратів, основи електроприладу та елек

тропостачання, основи електротехніки та мікроелектроніки

(для напряму «Електромеханіка»);

-  алгоритмічні мови програмування, організація та функціонування ЕОМ, 

електроніка та мікросхемотехніка

(для напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).

3.3 Слухачі ПК можуть обирати загальноосвітні (українська мова та укра

їнська література, математика, історія України, англійська мова, географія, фі

зика, біологія, хімія) та професійно орієнтовані (німецька мова, основи правоз

навства, фізика, креслення), або дисципліни із переліку, що вивчаються на ПК.

3.4 Слухачі підготовчих курсів мають право користуватися відповідними 
кабінетами, технічними засобами та бібліотекою університету.

4 Зміст навчання і планування навчального процесу

4.1 В основу навчання викладачі покладають інноваційні освітні техноло

гії, що формують зацікавлене ставлення слухачів до вивчення теоретичних 

знань та розв’язання проблемних практичних завдань.

4.2 Основними документами з планування навчального процесу, що ви

значають зміст навчання слухачів, є:

-  навчальні плани та програми довгострокових курсів;

-  навчальні плани та програми короткострокових курсів.

4.3 Навчальні плани та програми курсів розробляються та затверджують

ся у КрНУ. Навчальний план курсів визначає обсяги аудиторних занять, самос

тійної роботи, форму підсумкового контролю.
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4.4 Проведення занять на підготовчих курсах забезпечують науково- 
педагогічні та педагогічні працівники. До навчального процесу на підготовчих 
курсах залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні педагогічні 
працівники

4.5 Викладачі підготовчих курсів:
- розробляють навчально-методичне забезпечення для підготовки слуха

чів до зовнішнього незалежного оцінювання згідно з програмами ЗНО відпові
дного року вступу;

- своєчасно та якісно надають освітні послуги слухачам зі свого предмета 
відповідно до розкладу;

- звітують про рівень успішності слухачів.

5.1 Підсумкова атестація слухачів курсів проводиться після вивчення 

дисциплін за окремим графіком.

5.2 Обсяг навантаження на проведення підсумкової атестації -  5 год. на 

предмет визначається відповідно до наказу ректора КрНУ «Про затвердження 

норм часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової, органі

заційної роботи» на поточний рік.

5.3 Від 0 до 10 балів за результатами підсумкової атестації обчислюються 

шляхом додавання балів з української мови та літератури (до ЗО балів), матема

тики (до 40 балів), фізики/географії/історії України/іноземної мови (до 30 ба

лів), помножені на ваговий коефіцієнт 10%,

Слухачі довгострокових підготовчих курсів, які склали підсумкову атес

тацію та вступають до університету на основі повної загальної середньої освіти 

на напрями підготовки (табл. 1), мають право подавати результати підсумкової 

атестації до Приймальної комісії відповідно до Правил прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти в КоНУ.

5. Підсумкова атестація

(ЗО + 40 + ЗО) х 10% = 10 додаткових балів

Директор ЦПКПА 

Начальник відділу кадрів 

Начальник юридичного від 

Проректор з НПНТ

___ Ірина МАСЛОВА

Тетяна СЛОБОДЯНИК 

Сергій СЕРГІЄНКО

Світлана СОШЕНКО
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Таблиця 1
Додаток 4 до Правил прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в Кременчуцькому наці
онального університету імені Михайла Остро- 
градського в 2022 році 
(пункт 6.2 розділу VI)

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
(у разі успішного завершення підготовчих курсів КрНУ 

випускники отримують до 10 додаткових балів, які можна подати при вступі до 
університету на зазначені напрями підготовки)

Шифр
галузі Галузь знань Код

спеціальності
Найменування
спеціальності

01 Освіта 014.09 Середня освіта (Інформатика)

13 Механічна інжене
рія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

14 Електрична інже
нерія 141 Електроенергетика, електроте

хніка та електромеханіка

15 Автоматизація та 
приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно- 

інтегровані технології

17 Електроніка та те
лекомунікації 171 Електроніка

26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека

27
*

Транспорт
274 Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)

Відповідальний секретар ПК 

Директор ЦПКПА

Дмитро РЕЗНІК 

Світлана СОШЕНКО
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