
ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Вченої ради 
Криворізького національного університету

2020 р. № ______

ПОЛОЖЕННЯ
про курси підготовки до вступу до закладів вищої освіти 

Криворізького національного університету

Уведено в дію наказом 
№ від «/4^. . 2020 року

Кривий Ріг-2020



1 Загальні положення
1.1 Положення про курси підготовки до вступу до закладів вищої 

освіти Криворізького національного університету (далі-Положення) визначає 
основні завдання, структуру, функції, організацію навчального процесу 
курсів, що здійснюють освітню діяльність з підготовки до вступу до закладів 
вищої освіти.

1.2 Навчальний процес на курсах організовується відповідно до; Закону 
України «Про вищу освіту». Статуту Криворізького національного 
університету. Положення про організацію освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті. Положення про надання платних 
освітніх та інших послуг, які можуть надаватися Криворізьким національним 
університетом. Правил прийому до Криворізького національного 
університету у поточному році, цього Положення та інших чинних 
нормативно-правових актів.

1.3 Метою курсів підготовки до вступу до закладів вищої освіти 
Криворізького національного університету (далі-Курси) є якісна підготовка 
слухачів до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або вступних 
іспитів.

1.4 Головним завданням діяльності Курсів є сприяння удосконаленню 
знань учнів навчальних закладів та молоді.

2 Умови прийому та зарахування на курси
2.1 На Курси приймаються учні випускних класів закладів загальної 

середньої освіти, вищих навчальних закладів 1-11 рівнів акредитації, інші 
особи (далі-Слухачі), які мають повну середню освіту.

2.2 Підставою надання послуг з підготовки до вступу до закладів вищої 
освіти є Договір про надання освітніх послуг (далі-Договір) (Додаток №1 до 
Положення).

2.3 Строк надання освітньої послуги Слухачеві, порядок розрахунків 
визначається Договором.

2.4 Навчання на Курсах здійснюється за рахунок коштів фізичних або 
юридичних осіб.

2.5 Підприємства, установи, організації можуть бути Замовником або 
Платником за Договором, якщо їхні працівники або діти працівників 
навчаються на Курсах.

2.6 Оплата за навчання на Курсах здійснюється у безготівковій формі.
У документах, підтверджуючих оплату послуг зазначається прізвище,

ім’я та по батькові Слухача Курсів та предмет, за який проводиться оплата.
2.7 Оплата здійснюється одноразово за весь період навчання або 

щомісяця згідно з Договором.
2.8 Слухачі Курсів можуть обирати для навчання один або кілька 

предметів.
2.9 Для зарахування на курси Слухачі подають:
-заяву встановленого зразка на ім’я ректора Університету (Додаток №2 

до Положення);



-копію 1, 2, 11 сторінок паспорта (для осіб, які за віком не мають 
паспорта, копію свідоцтва про народження);

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного персонального 
номера;

-копію 1, 2, 11 сторінок паспорта та довідки про присвоєння 
ідентифікаційного персонального номера одного з батьків (для 
неповнолітніх);

-копію документа, підтверджуючого оплату послуг.
2.10 Зарахування до складу Слухачів Курсів здійснюється наказом 

ректора Університету після надходження коштів за навчання на 
розрахунковий рахунок Університету.

2.11 Розмір оплати за навчання на Курсах визначається за 
калькуляцією, затвердженою ректором Університету на поточний рік.

2.12 Допуском до занять для Слухача є перепустка встановленого 
зразка, що видається за умови укладання Договору та оплати за навчання.

2.13 Слухачі Курсів зобов’язані виконувати Правила внутрішнього 
розпорядку.

З Організація навчального процесу на Курсах
3.1 Навчальний процес на Курсах органічно поєднується з 

профорієнтаційною роботою, що дозволяє майбутнім вступникам 
усвідомлено обирати професію і краще адаптуватись до вимог і програм 
вищої школи.

3.2 Організація роботи Курсів здійснюється в Центрі безперервної 
освіти -  структурному підрозділі Криворізького національного університету 
спільно з відповідними кафедрами Університету.

3.3 Термін та форми навчання, наповнення навчальних груп 
затверджуються наказами ректора Університету.

3.4 Зміст навчання, види занять, форми контролю визначаються 
навчальними планами та робочими програмами, у відповідності до 
програмам зовнішнього незалежного оцінювання.

3.5 Навчання на Курсах здійснюється у будні та вихідні (суботу) дні.
3.6 Основними видами занять на Курсах є:
-лекції;
-практичні заняття (семінари);
-самостійна робота;
-підсумкова атестація.
3.7 Контрольні заходи Слухачів здійснюються аудиторно в межах 

Університету.
Самостійна робота може здійснюватися Слухачами, як в Університеті, 

так і в домашніх умовах.
3.8 Система оцінок -  дванадцятибальна.
3.9 Порядок обліку контрольних заходів визначає Університет.



3.10 Учасниками навчального процесу, що відбувається на Курсах, є:
-науково-педагогічні працівники Університету, або

висококваліфіковані фахівці, які мають необхідну освіту і досвід педагогічної 
діяльності, які забезпечують навчальний процес (далі-Викладачі);

-адміністративно-управлінський та допоміжний персонал (далі- 
Персонал).

3.11 Навчальний процес на Курсах здійснюється відповідно до програм 
для вступників до закладів вищої освіти України, які визначають зміст і 
побудову курсу, встановлюють послідовність вивчення тем, обсяг знань, 
вмінь і навичок, якими повинні оволодіти Слухачі в процесі навчання, 
враховують специфіку вимог вступних екзаменів та зовнішнього 
незалежного оцінювання;

3.12 Склад Викладачів Курсів затверджується наказом ректора 
Університету.

3.13 Навчально-методичне забезпечення Курсів здійснюється 
кафедрами Університету. Підготовку робочих програм у визначені терміни 
готують Викладачі відповідних кафедр Університету. Програми 
затверджуються в установленому порядку.

3.14. Навчальний процес здійснюється згідно з навчальним планом. 
Навчальний план як нормативний документ визначає:

-  назви дисциплін, нормативний обсяг годин для вивчення, кількість та 
засоби контролю;

-  конкретні форми проведення навчальних занять;
-  форми та засоби поточного та підсумкового контролю.
3.15 По закінченню Курсів Викладачі відповідних дисциплін надають 

до Центру безперервної освіти результати підсумкової атестації Слухачів у 
вигляді відомостей, засвідчуючи їх особистим підписом. Атестаційні роботи 
зберігаються у Викладачів до кінця поточного навчального року. Слухач 
може бути атестований або не атестований.

3.16 Атестованим Слухачам, які прослухали на Курсах визначену 
кількість годин, встановлену чинними Умовами прийому на навчання до ЗВО 
України, успішно закінчили навчання на Курсах у 'рік вступу, можуть 
надаватися додаткові бали при вступі до Університету на основі повної 
загальної середньої освіти згідно з Правилами прийому Університету в 
поточному році.

3.17 За основу для нарахування додаткових балів обирається 
найвищий результат підсумкової атестації з будь-якого предмета, за яким 
Слухач відвідував заняття. Результат підсумкової атестації, обрахований за 
12-бальною щкалою, переводиться у відповідність до бала 200-бальної 
щкали.

3.18 Центр безперервної освіти видає Слухачеві довідку з результатами 
підсумкової атестації, що надає право на отримання додаткових балів при 
вступі до Університету.

3.19 Нарахування додаткових балів до конкурсного бала вступника 
здійснюється приймальною комісією на підставі довідки.



4 Навчальний час Слухача Курсів
4.1 Навчальний час Слухача Курсів визначається кількістю облікових 

одиниць часу, відведених для здійснення освітньої послуги у сфері вищої 
освіти з підготовки громадян України до вступу у заклади вищої освіти 
згідно з навчальним планом.

4.2 Академічна година становить 40 хвилин. Дві академічні години 
утворюють пару академічних годин (далі -  пара).

4.3 Тривалість навчального курсу визначається робочим навчальним 
планом.

4.4 Навчальні заняття на Курсах тривають дві пари з перервами між 
ними та проводяться за розкладом.

5 Робочий час та оплата Викладачів на Курсах
5.1 Планування й облік навчальної роботи Викладачів, залучених до 

роботи на Курсах, здійснюється шляхом використання норм часу для 
планування й обліку навчальної роботи педагогічних працівників за 
фактично відпрацьовані години.

5.2 Обсяг навчальних занять Викладача виражається в облікових 
(академічних) годинах.

5.3 Облік навантаження Викладачів здійснюється на основі:
-розкладу занять;
-журналів навчальних занять.
5.4 Оплата праці Викладачів на Курсах проводиться згідно з 

кошторисом за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, за фактично 
виконаний об’єм роботи, відповідно до ставок погодинної оплати праці, 
встановлених для Університету.

6 Порядок внесення змін та доповнень у Положення
6.1 Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом 

затвердження нової редакції Положення Вченою радою Університету.



м. Кривий Ріг

Д о  г  о  в  І Р №
ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

« » .20 р.

Криворізький національний університет, в особі в. о. проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 
Чубарова Владислава Анатолійовича, що діє на підставі наказу по університету від 14.11.2019 р. № 420, 
далі -  Виконавець, з однієї сторони, та

паспорт: серія №
(прізвище, ім 'я та по батькові) 

_, ідентифікаційний код:____
далі -  Замовник, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується за кошти Замовника надати освітню послугу заявленій Замовником особі (далі 
Слухачу)_______________________ ___________________ ______________________________________ <

(прізвище, ім 'я та по батькові)
а саме: підготовка до вступу до закладів вищої освіти, відповідно до програм зовнішнього незалежного 
оцінювання якості освіти згідно з кошторисом з предмета:______________________________________________

1.2. Строк надання освітньої послуги з р. по Р-
(надання освітньої послуги визначається датою зарахування та відрахування Слухача із університету).

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надати Слухачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти.
2.2. Забезпечити дотримання прав Слухача відповідно до законодавства.
2.3. Інформувати Слухача про правила та вимоги щодо надання освітньої послуги.
2.4. У разі дострокового припинення дії договору у зв’язку з ненаданням Слухачу освітньої послуги -  повернути 
Замовнику частину коштів, що були ним внесені як попередня оплата за надання освітньої послуги.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СЛУХАЧА

3.1. Виконувати вимоги законодавства України та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.
3.2. Виконувати вимоги Виконавця в частині своєчасного виконання навчальних програм.
3.3. Дотримуватися правил техніки безпеки та внутрішнього розпорядку Виконавця.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Своєчасно вносити плату за отриману Слухачем освітню послугу в розмірах та у терміни, що встановлені 
цим договором.
4.2. Виконувати вимоги законодавства та положень з організації освітніх послуг, які надає Виконавець.

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість освітньої послуги за строк надання освітньої послуги на час укладання договору становить

5.2. Виконавець має право збільшити розмір оплати на офіційно визначений рівень інфляції за попередній 
календарний рік. У даному випадку зміни у даний Договір вносяться односторонньо Виконавцем та 
оформлюється у вигляді Додаткової угоди з обов’язковим підписанням усіх сторін Договору.
5.3. Замовник вносить оплату відповідно до Закону України «Про вищу освіту» одноразово або щомісяця.
5.4. Оплата здійснюється за 10 днів до початку звітного періоду.
5.5. У разі порушення Замовником або Слухачем умов Договору кошти, отримані Виконавцем, залишаються 
згідно з умовами Договору у розпорядженні Виконавця для виконання його статутних завдань.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність 
згідно з чинним законодавством України та цим Договором.
6.2. За несвоєчасне внесення плати за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором. 
Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент 
прострочення виконання зобов’язання за кожний день прострочення.
6.3. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Виконавцем договірних зобов’язань або з 
ініціативи Замовника, у разі відрахування Слухача (крім випадків, коли Слухач відрахований у зв’язку з 
невиконанням обов’язків визначених розділом 4 цього Договору) кошти, що були внесені Замовником як плата



за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату ррзірвання 
договору.
6.4. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням Замовником договірних зобов’язань або 
невиконанням Слухачем обов’язків, визначених розділом З цього Договору, кошти, що були внесені 
Замовником, залишаються у Виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна зі Сторін цього Договору не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь-якого з 
своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання пов’язане з дією надзвичайних обставин, які 
виникли після укладання Договору або хоча і існували до його укладання, але Сторони доказово про це не знали і 
не могли знати. До надзвичайних обставин належать воєнні дії, зміни законодавства, які стосуються предмета 
Договору та перешкоджають його реалізації.
7.2. Сторона, для якої виконання своїх зобов’язань стало неможливим внаслідок дії надзвичайних обставин, 
повинна протягом 10 діб письмово повідомити іншу Сторону про початок, очікуваний термін дії та закінчення 
вищезазначених обставин або зробити все можливе в ситуації, що виникла, для негайного повідомлення іншої 
Сторони Договору про надзвітчайні обставини і вжити всіх заходів щодо зменшення можливих негативних 
наслідків.
7.3. У випадку настання надзвичайних обставин, виконання зобов’язань за даним Договором тимчасово 
призупиняється до закінчення дії вищевказаних обставин.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Дія договору припиняється:
за згодою сторін;
за невиконання обов’язків Замовника (згідно пункту 4.1 та розділу 5 цього договору); 
якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям 
нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і 
будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;
у разі ліквідації юридичної особи -  Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є 
правонаступником; 
у разі смерті Слухача;
у разі відрахування Слухача з Криворізького національного університету згідно з законодавством 
України;
за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Уклавши даний Договір Сторони підтверджують, що вони ознайомлені та погоджуються з усіма його 
умовами.
9.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Додаткових угод.

10. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник Слухач Виконавець

Криворізький 
національний університет 
50027, м. Кривий Ріг, 
вул. Віталія Матусевича, 11 
р/р
ЦА908201720313271003201079388, 
банк одержувача Державна 
казначейська служба України, 
м. Київ,
код класифікації доходів 
бюджету 25010100 
ЄДРПОУ 37664469 
тел. 409-48-78

Підпис Підпис

Підпис

М.П.

з договором ознайомлений (а)
(дата, підпис) (прізвище, ім’я, по батькові 

слухача)



Ректору Криворізького 
національного університету 
професору Ступніку М.І.

гр-_
прізвище, ім’я та по-батькові

проживаю за адресою: індекс

місто (село)
вул.____
будинок
телефон_

кв.

навчаюсь, працюю_

З А Я В А
Прошу зарахувати мене до складу слухачів 

курсів підготовки до вступу до закладів вищої освіти 
групи №______ за предметом_______________________

« » 202___ р.

Підпис


