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1. зАгАлънI положЕння

1.1. Пiдготовче вiддiлення для |ромадян УкраiЪи (даrri - Вiддiлення) - е
структурним пiдроздiлом,Щержавного унiверситету телекомунiкацiй (д* i -
Унiверситет).

Створене у 2а|1 роцi i здiйсrrrое свою дiялънiсть у вiдповiдностi до Законiв
УкраiЪи <Про виIIý/ ocBiry>>, нормативно-правових документiв Кабiнеry
MiHicTpiB YKpai'rmr, MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, наказiв ректора
Унiверситеry, <<Правил гlрийому до ,Щержавного унiверситеry
телекомунiкацiй> у поточному роцi, д€lноIю Положеrшя, Статуц, та
Колективного договору Унiверситету та iнших керiвrпоr документiв.

t.2. Вiддiлення нада€ платнi послуги в сферi освiти, згiдно з постановою
Кабiнетiв MiHicTpiB УrqраТни Ns 796 вiд 27.08.2010 року <<Про затвердженшI
перелiку шлатнlD( посjцlт, якi можуть \1адаьutися Еавч€шьними закJIадами
системи освiти, що н€шежать до державноi та комуrrальноi форми
власност|ll, а саме здiЙснюс пiдготовку громадяIr УrqраТни до вступу до
закладiв вищоТ освiти та до здачi зовнirднього нез€шIежного оцirrrовання.

1.З. Адмiнiстративне та органiзацiйно-метомчне керiвництво дiяльнiстrо
Вiддiлення здiйснюе завiдувач Пiдготовчого вiлцiленIul, який призЕачаеться
i звiльняеться ректором Унiверситету.

|.4. Навчанrrя у Вiдuцiленнi здiйсцюсться по суботах з 9:00 до 1б:20.
1.5. Вiддiлення е струкryрним пiдроздiлом Унiверситету i безпосереднъо

пiдпорядковуеться проректору з ЕавчаJIьноТ роботи.
1.6. Навча-rrьний процес у Вiддiленнi забезпеч/стьýя викJIадачами Унiверситету

згiдно з дiючr,пrли програмами Украlнсъкого центру оцiнювання якостi
оовiти. Штат викJIадачiв формуеться завiдувачем Вiддiдення, Jrзгоджу€тъся в
установле}rому порядку i затверджуеться Еаказом ректора Унiверситеry.

1.7. Кошторис витрат по забезпеченню дiялъностi Вiддiлення з пiдготовки до
ВСТУtýr У вищi навчаJIънi зашrади УкраiЪи, Його структура та штатниЙ розпис
розробляютъся Iшаново-фiнансовим вiддiлом Унiверситету за rrоданням
завiдувача Вiддiлення та затверджуIотъся ректором Унiверситету.

2. OCIIOBHI НАПРЯМИ ЛЯЛЬНОСТI
2.1 Основною метою дiялъностi Вiддiлення с пiдготовка абiryрiентiв до встуtIу

до Унiверситету як гrрофiльного вlщого навчапъного закJIаду освiти, в
ЯКОмУ здiЙсr*оеться пiдготовка до навчанIut за лirдензованими нагIрямами
пiдготовки молодi, забезпеченIuI ii професiйноТ орiеrгацii.

2.2. Основними нчlпрямами дiяльностi ВiддiлеЕIul е:

органiзацiя набору слухачiв до Вiддiлення;
пiдготовка до встfпу у ВНЗ та здачi зовнiшнього незапежнOго
оцiнювання;

cTBopeнHrt крацшх yh,roB для пiдготовки молодi iз зага-rrъноосвiтнiх
ДИСЦИПЛiн З ВикористанЕям матерiа-пьноi бази Унiверситету та його
iнтелекry€Lirъного потенцiаlry;



проведеЕЕя професiйноТ орiентафi серед слу>rачiв Вiддiлення та учнiв
загаJIьноосвiтнiх IIавчЕLпьнI{D( закrrа,цiв, за у{астю провiдних
спецiалiстiв Унiверситету;
ознайомленЕя учнiв загаJIъноосвiтнiх навчatпьних закладiв з
основними н€шрямками дiяльностi Унiверситету, iнстиryтiв,
факультетiв, кафедр, лабораторiй;

розробка та вдоскон€Lпення навчrulьЕих планiв, проIрам, необхiдних
дJuI оргаЕiзацii навчzшъного процесу;
органiзацiя iндивiдуальноi роботи з старшокJIасЕиками, з метою
защrченнrl rx до ЕавчаЕЕя в Унiверситетi;

3. )rмови приIаому тА зАрАх)rвАння
3.1. На навчаншI до ВiдrцiленЕя зараховуються громамlшlr Укра'tни, якi мають

повну загальЕу середню ocBiry, учнi випускних кrrасiв (11 клас) системи
загальноТ середнъоi освiти та вигýrсrcfirки шкiл погrереднiх poKiB.

3.2. Сrгр<ачi Вiддiлення для зарахуваннrt подаютъ:
- заяву на iм'я ректора Унiверситеry;
- копii: свiдоцгва про народкення (або гrаспорту), iдеrrгнфiкат{iйного коду;
- довiдка зi школи або атестат про повну загаjьну ýередню ocBiry;
- фото 3х4.
З.З. Навчаrпrя на Вiддiленнi здiйснюсгься за рахунок KorrrTiB фiзичнl.ж та

юридиr{них осiб. Розмiр оплати встановJIюеться щорi.шо Еа пiдставi
кошторису витрат, як|пil затверджуетъся в установленому порядку в межах
чинЕого законодавства. Копrги за навчаннrI зар€жовуютъся на спецiальний
рахунок Унiверситоц, згiдно опIIати за навч,lння гriсля укJIаданняI договору
мiж майбутнiм слухачем (або батьками, яюцо сJýгхач неIIовнолiтнiй на час
укладаннrI договору) та Унiверситетом.

3.4. ЗарахуваннrI до скJIаду с.lгlхачiв Вiлдiлення здiйсr*оетъся наказом ректора
Унiверситету пiсля надходження коштiв на розрахунковий р€жунок
Унiверситеry.

4. оргАнIзАщtя освIтнього процЕсу
4.1. Освiтнiй процес у Вiддiленнi посднуеться з профорiентацiйною роботою,

щО ДоЗВоJuIе маЙбугнiм встlrлникам усвiдомлено обирати профсiю i IФаще
адаптуватись до вимог i програм вищоf пIкоJIи.

4.2. Органiзацiю роботи Вiдиiлення здiйснюе завiдувач Вiддiлення та методист
вищоТ категорii.

4.3. Учасниками освiтнього процесу е:

гrедагогiчнi працiвники YнiBepcиTery;
адмiнiстративно-угrравлiнський та допомiжний персон€lJI;
особи, якi навчаються (да_iri - сrryхачi).

4.4.ОСВiТНiй шроцес у Вiддiленнi забезпечуеться штатними викJIадачами
Унiверситету на умовах погодинЕоТ оплатлс праф.



4.5. Освiтнiй процес у Вiддiленшi проводиться за дiючими цроцрамами
Ущраlнського центру оцiнюванrrя якостi освiти. TplBalricTb освiтнього
процесу встановJIюеться вiдповiдно до TepMiHiB навчання на Вiддiленнi

4.6.Освiтнiй процес здiйснюеться згiдно з робочим навч€чьним IuIaHoM, який
визначае Е€}зви дисцrшrлiн, нормативнrй обсяг годин, засоби контролю,
форми навч€lJIьних занrIть.

4.7. Вiдр€lхування iз складу слгу><ачiв Вiддiлення здiйснюсться наказом ректора
Унiверситету.

5. стр}rкт}rрА тА склАд вr/ч{rлЕння
5.1. Вiддiлення знаходиться у безпосередIъому пiдпорядкуваннi гrроректора з

навч€LlIьЕоi роботи Унiверситету.
5.2. Штатний розкJIад i структура Вiллiлення затверд{ryеться ректором

Унiверситету.
5.3. Загалъне керiвництво дiялънiстlо Вiддiлення здiйснюе завiдувач

Вiддiлення, який призначаеться на посаду ректором Унiверситету за
поданням проректора з навчzшIьноТ роботи.

5.4. На перiод вiдсутностi завiдувача Вiлтлцiлеr*rя його обов'язки покJIадаються
на пРаЦiвника ВИдiлешrя, якЙ набувае прав та викOЕуе обов'язки
завiдувача Вiдиiлення i несе вiдловiда-гьнiсть згiдно вiдповiдноi посадовоТ
iнструкщii.

6. IIрАвА тА оБов,язки
б.1. Права та обов'язrол сл5овчiв, викrrадачiв та працiвникiв Вiддiленrrя,

дiяльнiсть якlD( пов'язаЕа з корЕсчaваIrнrlм матерiально-технiчними
засобами й маЙном YHiBepcllTery, визЕаченi Статугом та Колективним
ДОГоВороМ УнiверситOт, даним Положешrшr та iнrrшшли нормативно-
правовими документаIчIи.

6.2. Сryхачi ВiддiленFIrI, якi навчаються на чФс;tх, мають право на:
ОТрИманIш ocBiTHix пссJIуг Еа достатньому професiйному piBHi;
сВоечасне отримrlняя завданъ та коIIсультацiй з фахiвцяrлшr;
ОТРиМ€tш{я iнформафТ про JrMoBи шрrЙому до ВiлуtiленЕll, порядок
проведеннrI занrIть, TepMirш та BapTicTb навчаннrI;
корисryванIш навчЕшьцими лабораторiямтл, обладнанням пiд час
занять гliд керiвниrцвом викJIqдачiв.

б.3. Слухачi Вiддiлення повиннi:
дотримуватись умов договору про надаIrнrI ocBiTнix посJýrг;
сво€часно та реryлярно вiдвiдувати занrIття;



7. РЕОРГАНIЗАЦШ, ПЕРЕЙМШНУВАННЯ I ЛIКВIДЩШ
7.1. Пiдготовче вiддiлення може бути реорганiзовано, перейменовано або

лiквiдовано нак€вом ректора Унiверситету на пiдставi рiшення Вченоi
Ради Унiверситету.

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Bci змiни i доповнення, необхiднiсть в яких виникае в процесi роботи,

можуть бути BHeceHi до цього Положення на пiдставi рiшення Вченоi
ради Унiверситету та затверджуються наказом ректора Унiверситету.

Завiдувач Пiдготовчого вiддiлення H.I. Шухiна


