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1.Загальніположення
1.1. Діяльність підготовчого відділення Навчально-наукового

інституту інноваційних технологій Державного вищого
навчального закладу «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури» (далі - ННІІОТ ДВНЗ ПДАБА)
визначається цим положенням (далі – Положення), яке
розроблено відповідно до чинного законодавства України та
наказівМіністерстваосвітиінаукиУкраїнизпитаньвищоїосвіти
танавчанняіноземців,СтатутуДВНЗПДАБА.

1.2. Підготовчевідділенняєструктурним підрозділом ННІІОТДВНЗ
ПДАБА.

1.3. Підготовчевідділення(далі-ПВ)ННІІОТДВНЗПДАБАздійснює
підготовку:

українських громадян (далі – ПВУ) й організовано з метою
підвищеннярівняпідготовкиосіб,якіотримуютьабомаютьповну
загальну середню освіту,диплом кваліфікованого робітника,за
напрямами:
підготовчікурси;
профільнігрупи,в якихготуютьслухачів до складання вступного
випробуваннязтворчогоконкурсу;
для іноземнихгромадян та осіб без громадянства (далі-ПВІ)й
організовано зметою підготовки іноземнихгромадян таосіб без
громадянства(далі-іноземці),якімаютьповнусередню освітутане
володіють державною мовою України для подальшого здобуття
відповідного ступеня вищоїосвіти увищих навчальних закладах
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України.
1.4. Організаційно-правові питання запрошення іноземців до

навчання,перебування,реєстрації,облікуконтингентуіноземців
забезпечуєтьсяцентромпороботізіноземнимистудентамиДВНЗ
ПДАБА,якийдієвмежахсвоєїкомпетенції.

1.5. Дотримання слухачами ПВ правил навчання забезпечується
співробітникамиПВ.

2.Завданняпідготовчоговідділення
2.1 ГоловнимизавданнямиПВє:
організаціятазабезпеченняосвітньо-виховногопроцесузіслухачами;
організація та проведення навчання на підготовчих курсах, у
профільнихгрупах,підготовчомувідділеннідляіноземців;
розробканеобхідноїнавчально-методичноїлітератури;
розробкайапробаціяновихпедагогічнихтехнологій,методівіформ
навчаннятавиховання;
реклама освітніх послуг через друкованіта електроннізасоби
масовоїінформаціїта пряма реклама серед населення засобами
наочноїагітації;
забезпеченняфункціонуваннясторінкиПВнасайтіДВНЗПДАБА;
виховнароботазіслухачами;
здійснення моніторингу задоволеності слухачів ПВ в процесі
отриманнянимиосвітніхпослуг;
консультаційнароботазіслухачамизпитаньвступудоДВНЗПДАБА.
3.Прийомнапідготовчевідділення
3.1 ПрийомнаПВУздійснюєтьсябезвступнихвипробувань.
3.2 Фізична особа /замовник/надає наступнідокументи:заяву

встановленогозразка,паспорт,ідентифікаційнийкодтаукладає
договірпронавчання.

3.3 Зарахування до складу слухачів ПВУ здійснюється наказом
ректораДВНЗПДАБА напідставізаявитаукладеногодоговору
післянадходженнякоштівзанавчаннянарозрахунковийрахунок
ДВНЗПДАБАтакомплектаціїгрупи.

3.4 Підставою для початку навчання іноземця на ПВІє наказ
ректораДВНЗ ПДАБА прозарахування,якийформуєцентр по
роботізіноземнимистудентамиДВНЗПДАБА.

4. Організаціяосвітньогопроцесу
4.1. НавчанняіноземцівнаПВІздійснюєтьсязаденною формою.

ГрупислухачівПВІформуютьсяускладі12-15осіб,щозабезпечує
організаціюнавчальногопроцесузнеобхідноюякістюзасвоєння.

4.2. НавчанняслухачівнаПВУздійснюєтьсязавечірньою таочною
(курсвихідногодня)формою,згіднознавчальнимипланами.

4.3.ПрийомзаявтазарахуваннянаПВвідбуваєтьсяцілийрік,початок
занять–післякомплектуваннягрупи.

4.4.Навчальний процес ПВУ здійснюється за програмами
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зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру
оцінювання якостіосвіти відповідно до навчальних планів та
робочихпрограм.

4.5.ЗарішеннямректораДВНЗПДАБАнапідставізаявслухачівПВУ
дозволяєтьсяпереведенняслухачівзоднієїосвітньоїпрограмина
іншуприпереоформленнідоговорунанавчання.

4.6. Змістнавчання,видизанять,формиконтролю ведутьсязгідноз
програмами навчальних дисциплін, розробленими науково-
педагогічним складом кафедр ДВНЗ ПДАБА,якіздійснюють
освітнійпроцес.Складеніпрограмиобговорюютьсяназасіданні
науково-методичноїради ННІІОТ,затверджуються директором
ННІІОТ.

4.7. Робочі навчальні плани складаються начальником ПВ за
погодженням директора ННІІОТ або заступника директора з
навчально-методичноїроботи ізатверджуються проректором з
науково-педагогічноїтанавчальноїроботи.

4.8. НачальникПВпротягомнавчальногорокупроводитьпостійний
контроль за ходом навчального процесу та виконанням
викладачамирозкладузанять.

4.9. КонтрольнізаходинаПВздійснюютьсяувигляді:
дляслухачівПВУ-поточногоконтролюуспішності:домашнізавдання,
контрольніроботи,тестування;
дляслухачівПВІ-поточногоконтролю успішностійсеместрового
контролюзнань:залікийекзамени.
4.10.Допедагогічноїроботинапідготовчомувідділеннізалучаються

викладачікафедрННІІОТ,щомаютьвідповіднуфаховупідготовку
тадосвідроботи.Прийоміншихнауково-педагогічнихпрацівників
ПВ здійснюється у відповідності до діючого законодавства
України.

4.11.НавчанняслухачаПВ можебутиприпиненонаказом ректора
ДВНЗПДАБАувипадку:

порушеннязаконодавстваУкраїни,
порушенняправилвнутрішньогорозпорядку;
невиконаннянавчальногоплану;
порушенняумовдоговору;
тривалоїхвороби;
завласнимбажанням;
віншихвипадках,передбаченихзаконодавствомУкраїни.
4.12.Слухачі,якінавчаються на ПВ,користуються навчальними

приміщеннями,читальнимизаламиібібліотеками,спортивнимиі
культурними комплексами на рівних правах зістудентами -
громадянамиУкраїни.

4.13.За результатами випускних іспитів для іноземців видається
свідоцтвопрозакінченняпідготовчоговідділення.
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5.Фінансовадіяльність
5.1. Підготовка слухачів на ПВ здійснюється на договірних

/контрактних/умовахзоплатою навчаннязарахунокюридичних
та фізичних осіб. Оплата проводиться щомісяця, кожного
навчальногосеместруабоодноразово-завесьтерміннавчанняу
безготівковій форміна розрахунковий рахунок ДВНЗ ПДАБА
відповіднодоумовдоговору.

5.2. Укладаннядоговорівнанавчаннязпідготовкидозовнішнього
незалежного оцінювання якостізнань для громадян України
забезпечуєтьсяспівробітникамиПВ.

5.3. Укладаннядоговорівнанавчаннязіноземцямизабезпечується
центромпороботізіноземнимистудентами.

6.Праваіобов’язкивикладачівтаспівробітниківПВ
6.1 Права та обов’язки викладачів та співробітників ПВ

визначаються законодавством України,Статутом ДВНЗ ПДАБА,
дійсним Положенням, посадовими інструкціями та іншими
положеннямийправилами,прийнятимивДВНЗПДАБА.

6.2 Педагогічніпрацівникимаютьправона:
захистпрофесійноїчестітагідності;
вільний вибір форм, методів та засобів навчання у межах
затвердженихнавчальнихпланів;
внесенняпропозиційкерівництвуННІІОТДВНЗПДАБА таПВщодо
поліпшенняосвітньо-виховноїроботи.
6.3 Педагогічніпрацівникизобов’язані:
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність,загальнукультуру;
забезпечувати високий науково-теоретичний іметодичний рівень
викладання навчальних дисциплін в повному обсязінавчальної
програмивідповідногонапрямупідготовки;
дотримуватися норм педагогічної етики,моралі,доброчинності,
поважатигідністьіноземнихслухачів,прививатиїмлюбовдоУкраїни,
сприяти їхньому культурному розвитку; дотримуватися законів
України,СтатутуДВНЗПДАБАтаправилвнутрішньогорозпорядку;
особистодотримуватисявимогохоронипрацітапожежноїбезпеки,
забезпечитиохоронупрацітапожежнубезпекуслухачів.
7.Праваіобов’язкислухачівПВ
7.1. СлухачіПВ,якінавчаютьсянаПВ,маютьправо:
наотриманняосвітніхпослугнадостатньомупрофесійномурівні;
насвоєчаснеотриманнязавданьіконсультаційізфахівцями;
на отримання інформаціїпро умови прийому до ПВ,порядок
проведеннязанять,термінинавчанняйвимогидослухачів;
накористуваннянавчальнимиаудиторіями,обладнанням протягом
занятьпідкерівництвомвикладачів.
братиучастьустворенніорганівсамоврядуваннядлярозв’язання
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будь-якихпитаньжиттєдіяльності;
надоступдоінформаціївусіхгалузяхзнань;

назабезпеченняжитломзаумовамидоговорупротягомнавчанняна
ПВІ;
назахиствіддійпедагогічнихтаіншихпрацівників,якіпорушуютьїхні
праваабопринижуютьчестьігідність.

7.2. СлухачіПВзобов’язані:
відвідувативсізаняття,виконуватипередбаченінавчальнимпланом
видиробіт;систематичнойглибокооволодіватизнаннями;
дотримуватись вимогСтатутуДВНЗ ПДАБА,правил внутрішнього

розпорядкуакадемії,цьогоПоложення;
виконувати умови договоруна навчання та своєчасно проводити
оплатунавчання;
виконувативимогиохоронипрацітапожежноїбезпеки.
8.Відповідальність
8.1 ЗагальнийконтрользадіяльністюПВздійснюєдиректорННІІОТ

ДВНЗПДАБА.
8.2 НачальникПВнесеперсональнувідповідальність:
заненалежневиконанняабоневиконаннясвоїхпосадовихобов'язків,
передбаченихпосадовоюінструкцією;
за несвоєчасність виконання або невиконання покладенихна ПВ
завданьіфункцій,планівроботизавсіманапрямкамидіяльності.
8.3 СпівробітникиПВнесутьперсональнувідповідальність:
за неналежне виконання або невиконання своїх обов'язків,
передбаченихпосадовоюінструкцією;
запорушенняправилвнутрішньогорозпорядкуДВНЗПДАБА,правил
охорони праці та пожежної безпеки відповідно до чинного
законодавства;
за правопорушення ізлочини,скоєнів період здійснення своєї
діяльностівідповідно до чинних цивільного,адміністративного і
кримінальногозаконодавств;
за порушення прав слухачів,якінавчаються при виконаннісвоїх
службовихобов'язків;
за завдання матеріальної шкоди відповідно до чинного
законодавства.

ЗаступникдиректораННІІОТ
знавчально-науковоїроботи

О.В.Рабіч


