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1. Загальні положення 

 Підготовчі курси для абітурієнтів як структурний підрозділ Полтавської 

державної аграрної академії створюються та ліквідуються за наказом ректора 

академії.  

Їх створено для осіб, які мають закінчену середню освіту, а також учнів 

11 класів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ, коледжів, 

студентів технікумів, незалежно від курсу, з метою поглиблення знань, 

здобутих у загальноосвітніх середніх, середніх-спеціальних навчальних 

закладах, та якісної підготовки для вступу до академії та інших вищих 

навчальних закладів України. 

 Підготовчі курси готують майбутніх абітурієнтів як до вступних іспитів, 

так і до зовнішнього незалежного оцінювання. 

 Підготовчі курси працюють на основі ліцензії, виданої Міністерством 

освіти і науки України Полтавській державній аграрній академії на надання 

освітніх послуг з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян 

України з ліцензованим обсягом прийому 500 осіб на рік.                

          Ліцензія  серії АЕ № 270547  видана  відповідно  до  рішення  ДАК  від     

26 квітня 2013 року,  протокол № 103 (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 30.042013 року № 1480-л). Строк дії ліцензії 05.06.2013 р. – 

01.07.2018 р. 

 Набір слухачів підготовчих курсів здійснюється на всі предмети, з яких 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. Групи формуються як за 

окремими предметами, так і за напрямами підготовки.  

 У своїй діяльності підготовчі курси керуються законами України “Про 

освіту”, “Про вищу освіту”, “Про захист персональних даних”, законодавчими 

актами України, відомчими наказами, інструкціями, рішеннями Вченої ради, 

Ректорату та Статутом академії. 

 Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 

2014 році, затверджених МОН України, особам з числа професійно 

орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси для 
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абітурієнтів Полтавської державної аграрної академії, при зарахуванні на 

природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки 

(спеціальності) додається 20 балів. 

 Навчання на підготовчих курсах платне. Вартість навчання визначається 

академією з урахуванням усіх витрат на організацію та проведення навчального 

процесу. 

 

2. Завдання 

- прийняття на роботу та звільнення з неї викладачів підготовчих 

курсів; 

- зарахування та відрахування слухачів підготовчих курсів; 

- підготовка слухачів до здачі ЗНО й вступу до Полтавської 

державної аграрної академії та інших начальних закладів України; 

- ведення необхідної документації; 

- розробка робочих програм, навчальних планів, графіків 

навчального процесу, розкладів занять і т. ін.  

 

3. Прийом слухачів на підготовчі курси 

 До навчання на підготовчих курсах зараховуються: 

- учні випускних класів загальноосвітніх шкіл; 

- учні професійно-технічних училищ; 

- студенти технікумів, коледжів, незалежно від курсу; 

- робітнича молодь усіх галузей народного господарства; 

- військовослужбовці, звільнені у запас із лав Збройних Сил України 

після проходження як строкової, так і надстрокової служби; 

- особи, які займаються підприємницькою чи індивідуальною 

трудовою діяльністю. 

Для зарахування на підготовчі курси необхідно подати такі документи: 

- заяву на ім`я ректора академії; 
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- заяву про згоду на обробку персональних даних; 

- згоду на збір та обробку персональних даних; 

- інформацію про місце проживання та навчання; 

- ксерокопію документа про освіту; 

- довідку про місце навчання (для учнівської молоді). 

 

4. Графік роботи підготовчих курсів 

 Форми навчання: 

- денна; 

- заочна. 

Термін навчання: 3 – 8 місяців. Цей термін може коливатися за згодою 

сторін залежно від формування навчальних груп. 

Навчальний тиждень - 12 (8) годин. 

На самостійну роботу відводиться - 6 (4) годин на тиждень. 

Наповненість груп - 25 слухачів. 

Підготовка слухачів ведеться згідно з Програмами зовнішнього  

незалежного оцінювання, затвердженими Міністерством освіти і науки 

України, керуючись якими викладачі щорічно розробляють Робочі програми 

для груп різних напрямів і термінів навчання.  Робочі програми з кожної 

дисципліни обговорюються і схвалюються на засіданнях відповідних кафедр 

академії та затверджуються ректором.  

Навчальний план підготовчих курсів обговорюється і схвалюється 

Вченою радою академії. 

Для проведення занять на підготовчих курсах запрошується 

професорсько-викладацький склад академії. 

Заняття проводяться в аудиторіях академії, які повністю задовольняють 

підготовчі курси достатньою кількістю навчальних площ, і обладнанням, що 

дозволяє вести підготовку абітурієнтів з усіх напрямів навчання. 

Бібліотека академії налічує достатню кількість посібників та підручників 

з дисциплін, що вивчаються на підготовчих курсах. 
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Слухачі підготовчих курсів повністю забезпечуються методичними 

матеріалами, розробленими викладачами курсів. 

 

5. Відповідальність 

Підготовчі курси, як структурний підрозділ Полтавської державної 

аграрної академії, несуть відповідальність за: 

- невиконання своїх завдань та функцій; 

- недотримання трудової дисципліни; 

- розголошення відомостей, що є персональними даними слухачів 

підготовчих курсів для абітурієнтів; 

- недотримання правил і норм з охорони праці та протипожежного 

захисту. 

 

 

 

Розробник: 

Завідуюча підготовчими курсами        С. Г. Різник 

 

Узгоджено: 

Начальник юридичного відділу           З. І. Коляденко 

 

Начальник відділу кадрів                      О. М. Овчарук       

 


