
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом директора Державного вищого 
навчального закладу «Дрогобицький коледж 
нафти і газу» 
№ 13 від 25.01.2021 року 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про підготовчі курси для вступу до Державного вищого 
навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» та 

курсів з підготовки до ЗНО 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Одним із головних завдань Державного вищого навчального закладу 

«Дрогобицький коледж нафти і газу» (далі – Коледж) є створення і 

запровадження системи конкурсного відбору та підготовки до навчання 

найбільш талановитої, здібної молоді з усіх регіонів України, забезпечення її 

професійної орієнтації, розвиток та виховання гармонійно розвиненої 

особистості. 

1.2. Метою підготовчих курсів є проведення профорієнтаційної роботи, 

поширення інформації про навчальний заклад, якісна підготовка випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів до здачі вступних випробувань для 

вступу до Коледжу та підготовки до ЗНО.  

1.3. Навчальний процес на підготовчих курсах органічно поєднується з 

профорієнтаційною роботою, що дозволяє майбутнім абітурієнтам усвідомлено 

обирати спеціальність і краще адаптуватися до вимог і програм Коледжу. 

1.4. Головними завданнями підготовчих курсів є: 

– систематизація та узагальнення знань слухачів з загальноосвітніх 

предметів; 

– активізація профорієнтаційної роботи; 

– підвищення якості знань та підготовки абітурієнтів;  

– виховання соціально-активної творчої особистості. 
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1.5. Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом затвердження 

директором Коледжу нової редакції Положення. 

 
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА  ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ 

     Навчальний процес на підготовчих курсах організовується відповідно до 

Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову перевищу освіту» № 

2745-VIII від 16.01.2020р. (Відомості Верховної Ради (ВВР), Закон України 

«Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2020, № 31), нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки 

України, Статуту Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький 

коледж нафти і газу», Правил прийому до Державного  вищого навчального 

закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу», даного положення та інших 

нормативно-правових актів. 

2.1. Організацію роботи підготовчих курсів здійснює приймальна комісія 

спільно з цикловими комісіями Коледжу. Безпосереднє керівництво курсами 

здійснює методист коледжу. Методист 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. 

2.2. Учасниками навчального процесу є: 

– педагогічні працівники Коледжу та запрошені особи інших освітніх 

закладів, які забезпечують навчальний процес (далі – викладачі); 
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– адміністративно-управлінський та допоміжний персонал (далі – 

персонал); 

– особи, які навчаються (далі – слухачі). 

2.3. На підготовчих курсах здійснюється підготовка з таких предметів: 

1) для вступу на основі базової загальної середньої: 

– математика; 

– українська мова. 

 2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої 

освіти: 

– математика; 

– українська мова. 

2.4. Навчальний процес передбачає: 

– адаптацію слухачів до форм і методів навчання, які використовуються 

під час навчання у коледжі; 

– підготовку слухачів до вступних випробувань; 

– підвищення рівня знань слухачів з профільних предметів та 

обов’язкових дисципліни до рівня вимог вищої школи; 

– поглиблену професійну орієнтацію. 
2.5. Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується штатними 

викладачами  циклових комісій. У разі потреби до навчального процесу можуть 

залучатися вчителі загальноосвітніх навчальних закладів за погодженням 

керівництва за місцем основної роботи. Оплата праці викладачів підготовчих 

курсів здійснюється погодинно згідно з чинним законодавством. 

2.6. Навчально-методичні матеріали, у визначені терміни, забезпечуються 

викладачами циклових комісій та затверджуються в установленому порядку. 
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2.7. Коледж надає слухачам можливість користування навчальними 

приміщеннями, обладнанням та іншими засобами навчання на умовах, 

визначених Правилами внутрішнього розпорядку. 

2.8. Особам, які закінчили підготовчі курси, для вступу на основі базової 

та повної загальної середньої освіти у 2021 році додаються додаткові бали за 

результатами підсумкової атестації за шкалою від 0 до 50 балів.  Додаткові бали 

для слухачів підготовки курсів, які вступають на навчання у Коледж в 2021році, 

нараховуються згідно з таблицею (додаток1). Оцінки вступних іспитів 

виставляються за шкалою 100-200 балів. 

2.9. Звільняються від оплати за навчання на підготовчих курсах: 

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа. 

– діти працівників колледжу (згідно Колективного договору п.1.18)  
 

3. НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС СЛУХАЧА ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ 

 

3.1. Навчальний час слухача підготовчих курсів визначається кількістю 

облікових одиниць часу, відведених для здійснення освітньої послуги у сфері 

вищої освіти з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні 

заклади згідно з навчальним планом. 

3.2. Тривалість навчального курсу визначається робочими навчальними 

програмами. 

3.3. Навчальні дні та їх тривалість визначаються графіком навчального 

процесу. 

3.4. Навчальні заняття проводяться за розкладом. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ 
 

     4.1. На підготовчі курси приймаються учні 9 –х – 11-х класів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних навчальних 

закладів, працююча молодь, що виявила бажання здобути освіту. 

    4.2.  Навчання на підготовчих курсах здійснюється  на умовах 

госпрозрахунку 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 частково або повністю, відповідно до умов договору, на 

розрахунковий рахунок Коледжу.  

     4.3. Для зарахування слухачі подають: 

– заяву встановленого зразка; 

– копію документа, що посвідчує особу; 

– підписаний екземпляр договору про навчання на підготовчих курсах у 

Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж 

нафти і газу». 

     4.4. Зарахування до складу слухачів підготовчих курсів здійснюється 

наказом  директора коледжу відповідно до поданих заяв. 

     4.5. Відрахування з підготовчих курсів здійснюється наказом директора за 

порушення правил внутрішнього розпорядку Коледжу, систематичні пропуски 

занять без поважних причин та порушення або невиконання умов договору.  

    4.6. Навчання на підготовчих курсах проводиться у відповідності до 

навчального процесу коледжу за змішаною формою навчання (очна або в 

режимі ONLINE). 

     4.7. Навчання на підготовчих курсах здійснюється у таких формах: 

- навчальні аудиторні заняття; 

- самостійна робота; 
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- контрольні заходи (для проведення поточного й підсумкового 
контролю). 

     4.8. Основними видами занять є: 

- комбіновані заняття; 

- практичні заняття; 

- самостійна робота; 

- індивідуальні заняття; 

- консультації; 

- змішані. 

     4.9. Контрольні завдання слухачами підготовчих курсів виконуються у 

межах коледжу та в домашніх умовах. Самостійна робота може здійснюватися 

слухачами як у коледжі так і дома. 

4.10 . Система оцінок визначається  за дванадцятибальною шкалою. 

     4.11. Підготовчі курси функціонують на матеріально-технічній та науково-
методичній базі коледжу. 

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЛУХАЧІВ КУРСІВ 
 

            Права та обов’язки слухачів унормовуються чинними нормативними 

актами в галузі освіти та Правилами внутрішнього розпорядку коледжу. Вони є 

наступними: 

5.1. Виконувати вимоги Положення ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і 

газу» . 

5.2. Опановувати знаннями згідно навчальних програм, відвідувати всі види 

навчальних занять. 

5.3. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу у визначених 

кошторисом розмірах та у встановлені строки. 

5.4. Слухачі підготовчих курсів мають право користуватись матеріально-

технічною базою коледжу. 
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6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ У ПОЛОЖЕННЯ 
 

6.1.  Пропозиції щодо внесення змін та доповнень подаються заступником 

директора з навчальної роботи та приймальною комісією. 

6.2.  Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом затвердження 

директором коледжу нової редакції Положення. 

 

РОЗРОБНИК ПОЛОЖЕННЯ: 
 
   Методист                                                         І.І.Слімаковська 
    
 ПОГОДЖЕНО: 
Відповідальний секретар       
приймальної комісії           Ю.С. Хомош 



 
Додаток 1 

до Положення про підготовчі курси для вступу до Державного вищого 
навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» 

 
Таблиця відповідності результатів підсумкової атестації кількості 

додаткових балів для слухачів підготовчих курсів, які вступають до  
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2021 році  

 
Результат підсумкової атестації  

(українська мова + математика), 
сумарна кількість балів 

Кількість додаткових 
балів при вступі 

від до 
250 253 1 
254 256 2 
257 259 3 
260 262 4 
263 265 5 
266 268 6 
269 271 7 
272 274 8 
275 277 9 
278 280 10 
281 283 11 
284 286 12 
287 289 13 
290 292 14 
293 295 15 
296 298 16 
299 301 17 
302 304 18 
305 307 19 
308 310 20 
311 313 21 
314 316 22 
317 319 23 
320 322 24 
323 325 25 
326 328 26 
329 331 27 
332 334 28 
335 337 29 
338 340 30 
341 343 31 
344 346 32 
347 349 33 
350 352 34 
353 355 35 
356 358 36 
359 361 37 
362 364 38 
365 367 39 
368 370 40 
371 373 41 
374 376 42 



 
Результат підсумкової атестації  

(українська мова + математика), 
сумарна кількість балів 

Кількість додаткових 
балів при вступі 

від до 
377 379 43 
380 382 44 
383 385 45 
386 388 46 
389 391 47 
392 394 48 
395 397 49 
398 400 50 

 
Примітка: Додаткові бали додаються особам з числа професійно-

орієнтованої молоді у випадку успішної здачі підсумкової атестації з кожного 
предмету – не менше 125 балів. 


