


1. Загальні положення

1.1. Підготовчий факультет по роботі зі слухачами та студентами із числа 

громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства і розвитку 

міжнародних зв’язків (далі – Підготовчий факультет) ДВНЗ «Київський коледжу 

будівництва, архітектури та дизайну» (далі – Коледж) створено наказом 

директору Коледжу, є його структурним підрозділом, що здійснює підготовку 

громадян України до вступу у заклади вищої освіти, якісної підготовки до 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, денну підготовку іноземних 

громадян та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти та підготовку 

іноземних громадян та осіб без громадянства за акредитованими 

спеціальностями. 

1.2. Підставою створення Підготовчого факультету є якісна підготовка громадян 

України до вступу у заклади вищої освіти, вивчення іноземними студентами 

державної мови та інших навчальних дисциплін, і чинна в Коледжі система 

міжнародного співробітництва, діяльність якої спрямована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців з технічних та економічних спеціальностей з 

числа іноземних громадян та осіб без громадянства,  якісної підготовки до 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, денну підготовку іноземних 

громадян та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти та за 

акредитованими спеціальностями.  

1.3. У своїй діяльності Підготовчий факультет керується Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства», постановами Кабінету Міністрів України, наказів МОН, МВС та 

МЗС України, іншими нормативно-правовими  актами, що регулюють набір, 

навчання і перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні, 

Статутом Коледжу, Правилами внутрішнього розпорядку Коледжу, наказами і 

розпорядженнями директора та цим Положенням. 



 
 

З питань організації та особливостей роботи з іноземними студентами 

Підготовчий факультет керується рекомендаціями Міністерства освіти і науки 

України та ДП «Український державний центр міжнародної освіти». 

1.4. Підготовчий факультет діє на підставі ліцензії і надає платні послуги у сфері 

освітньої діяльності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платний послуг, які можуть 

надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, 

що належать до державної і комунальної форми власності». 

1.5. Підготовчий факультет впроваджує разом з іншими структурними 

підрозділами Коледжу освітні програми, передбачені дійсним положенням 

співпрацює з іншими закладами освіти, з навчальними та науковими установами. 

1.6. Підготовчий факультет безпосередньо підпорядковується директору 

Коледжу. 

Завідувач та працівники Підготовчого факультету призначаються та звільняються 

з посади наказом директора Коледжу, в порядку, передбаченим чинним трудовим 

законодавством. 

 

2. Основні завдання та напрямки діяльності 

 

2.1. Підготовчий факультет створений з метою популяризації освітніх послуг, які 

надаються в Коледжі для громадян України, іноземних громадян та осіб без 

громадянства та організації роботи, пов’язаної з підготовкою, навчанням і 

перебуванням іноземних громадян та осіб без громадянства в Коледжі та на 

території України. 

2.2. Здійснення освітньої діяльності: 

2.2.1. підготовка до вступу в заклади вищої освіти громадян України з метою 

підвищення якості знань випускників закладів загальної середньої освіти; 



 
 

2.2.2. організація профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді, у томі числі 

– із залученням слухачів курсів, які розповсюджують рекламно-

інформаційні матеріали у закладах освіти;  

2.2.3. підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання; 

2.2.4. організація виховної, культурно-масової роботи зі слухачами, створення 

умов для формування ділових якостей майбутніх студентів; 

2.2.5. забезпечення слухачів навчально-методичними та профорієнтаційними 

матеріалами; 

2.2.6. розвивати творчі зв’язки з місцевими органами освіти, культури, 

молодіжними організаціями; 

2.2.7. підготовки до вступу в заклади вищої освіти та Коледж, іноземних 

громадян та осіб без громадянства, в основі якої є вивчення іноземними 

слухачами української мови та інших навчальних дисциплін згідно з 

навчальними планами та програмами; 

2.2.8. забезпечення якісного навчального процесу; 

2.2.9. розробка інформаційних і навчально-методичних матеріалів; 

2.2.10. підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу у 

заклади вищої освіти та за акредитованими спеціальностями Коледжу; 

2.2.11. проведення на сучасному рівні наукової та навчально-методичної творчої 

та культурно-виховної діяльності; 

2.2.12. забезпечення паспортного та візового реєстраційного режимів іноземних 

громадян та осіб без громадянства, організація медичного обслуговування 

та страхування від нещасних випадків; 

2.2.13. сприяння підготовці педагогічних працівників, підвищення кваліфікації 

та перепідготовці викладачів, які навчають іноземних громадян та осіб без 

громадянства; 



 
 

2.2.14. забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання 

осіб, які навчається на Підготовчому факультеті, в дусі гуманізму, 

політкоректності та толерантності у стосунках з громадянами України та 

інших країн і поваги до законів та Конституції України; 

2.2.15. робота з національним об’єднанням іноземних громадян та осіб без 

громадянства і студентським активом; 

2.2.16. організація та проведення виховних заходів, освітніх, професійних, 

науково-практичних, туристичних, студентських обмінів та туристично-

екскурсійних поїздок; 

2.2.17. участь у проведенні інформаційно-рекламної роботи Коледжу, у тому 

числі у виготовленні матеріалів іноземними мовами, участь у розробці веб-

сторінки в мережі інтернет та інше; 

2.2.18. інформаційне сприяння суб’єктами підприємницької діяльності в 

питаннях організації набору іноземних громадян та осіб без громадянства 

для навчання в Коледжі; 

2.2.19. надання додаткових освітніх послуг. 

2.3. Забезпечення дотримання слухачами Підготовчого факультету вимог 

чинного законодавства, нормативних актів Коледжу (Статуту, Правил 

внутрішнього розпорядку, цього Положення). 

2.4. Висвітлення інформації про діяльність Підготовчого факультету, її оновлення 

на офіційному сайті Коледжу. 

 

3. Права та обов’язки  

 

3.1. Підготовчий факультет має право: 

- представляти Коледж, з питань, що входять до компетенції Підготовчого 

факультету в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах, організаціях різних форм власності; 

- співпрацювати, за погодженням з директором Коледжу, із закордонними 



 
 

представництвами зарубіжних держав України з питань запрошення на 

навчання в Коледж іноземних громадян та осіб без громадянства або їх 

відрахування; 

- брати участь в укладанні угод про співпрацю з українськими та 

закордонними юридичними та фізичними особами, громадськими 

організаціями щодо навчання іноземців та осіб без громадянства в Коледжі 

або здійснювати посередницькі послуги у справах організації підготовки 

до вступу іноземних громадян та осіб без громадянства в заклади вищої 

освіти України; 

- залучати до виконання завдань, покладених на Підготовчий факультет, 

участі у вивчені окремих питань, в порядку передбаченому законодавством, 

працівників та органи профспілкового та студентського самоврядування 

Коледжу; 

- сприяти та допомагати іноземним громадянам та особам без громадянства, 

які прибули на навчання в Коледж, у питаннях їхнього розміщення, 

юридичного та медичного обслуговування, страхування, візової підтримки; 

- створювати базу даних іноземних громадян та осіб без громадянства, які 

прибули на навчання в Коледж; 

- вносити пропозиції адміністрації Коледжу щодо поліпшення роботи 

Підготовчого факультету; 

- використовувати обладнання та інше майно Коледжу для забезпечення 

своєї діяльності; 

- взаємодіяти з іншими структурними підрозділами Коледжу та отримувати 

інформацію в процесі виконання покладених на Підготовчий факультет 

завдань. 

 

4. Права та обов’язки студентів (слухачів) 

 

4.1. Права та обов’язки слухачів унормовуються договором про надання освітніх 

послуг і є такими: 



 
 

- виконувати статутні вимоги Коледжу з організації надання освітніх послуг. 

- оволодівати знаннями згідно навчального плану і навчальної програми 

підготовчих курсів, відвідувати всі види навчальних занять. 

- своєчасно вносити плату  за отриману освітню послугу в розмірах та у 

строки, що встановленні договором про надання освітніх послуг. 

- слухачі підготовчих курсів мають право користуватися матеріально-

технічною базою Коледжу; 

4.2. Студенти (слухачі) мають право: 

- брати участь у створенні органів самоврядування для розв’язання будь-

яких питань життєдіяльності; 

- на доступ до інформації в усіх галузях знань; 

- на забезпечення житлом за умовами контракту протягом навчання у 

Коледжі 

- на користування навчально-виробничою, науковою, культурною, 

спортивною та оздоровчою базами Коледжу за умовами контракту на 

навчання; 

- на захист від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні 

права або принижують честь і гідність. 

4.3. Студенти (слухачі) зобов’язані: 

- відвідувати всі заняття, виконувати передбачені навчальним планом види 

робіт; 

- систематично й глибоко оволодівати знаннями; 

- дотримуватись вимог законодавства України щодо паспортно - візового 

режиму та «Положення про навчання іноземних громадян та осіб без 

громадянства в Україні»; 

- дотримуватись вимог Статуту Коледжу, правил внутрішнього розпорядку 

Коледжу, цього Положення; 

- виконувати умови договору на навчання та своєчасно проводити оплату 

навчання. 

4.4. Студенти (слухачі) Підготовчого факультету можуть бути відрахованими: 



 
 

- за власним бажанням; 

- за невиконання навчального плану; 

- за порушення умов контракту; 

- в інших випадках, передбачених законами України. 

У разі відрахування студента (слухача) з Підготовчого факультету для 

іноземних громадян та осіб без громадянства, незалежно від причин 

відрахування, кошти, витрачені на навчання, не повертаються. 

 

5. Відповідальність 

 

5.1. Підготовчий факультет несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання, покладених на його працівників обов’язків, закріплених чинним 

законодавством України, нормативними актами Коледжу, посадовими 

інструкціями та цим Положенням. 

 

6. Організація роботи 

 

6.1. Діяльність Підготовчого факультету здійснюється в період навчального року. 

Підготовка слухачів ведеться за денною, вечірньою формами навчання в 

залежності від напрямку діяльності. 

6.2. Навчальний процес регламентується графіком навчального процесу, 

навчальним планом і навчальними програмами погодженими в установленому 

порядку. 

6.3. Графік роботи Підготовчого факультету встановлюється залежно від 

напрямку діяльності та комплектування навчальних груп. 

6.4. Зарахування на навчання громадян України з метою підготовки до вступу в 

заклади вищої освіти, зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 

відповідно до правил прийому слухачів та організацією навчального процесу.  

6.5. Після закінчення підготовчих курсів слухачі складають підсумкову атестацію. 

6.6. Зарахування на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства 



 
 

здійснюються наказом директора Коледжу після чого зі студентом (слухачем) 

укладається договір, на підставі якого проводиться оплата за навчання. 

Зарахування проводиться у терміни, визначенні законодавчими актами щодо 

навчання іноземних громадян та осіб без громадянства та Правил прийому 

Коледжу. 

6.7. Форма навчання – денна. Термін навчання залежить від строку заїзду 

іноземних громадян та осіб без громадянства, що регламентується 

законодавчими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

закордонних справ України. Тривалість навчання повинна  передбачати 

виконання у повному обсязі навчального плану та програм дисциплін. Навчальні 

групи формуються та починають свою роботу в міру прибуття іноземних 

громадян та осіб без громадянства до Коледжу. 

6.8. На Підготовчому факультеті студенти (слухачі) вивчають українську 

(російську) мову та загальноосвітні дисципліни за типовими навчальними 

планами залежно від обраного профілю. 

6.9. Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, 

самостійна робота, контрольні заходи. Основними видами навчальних заняття є: 

лекції, аудиторні, практичні, лабораторні заняття, консультації. 

6.10. Форми поточного контролю визначаються викладачем. Семестровий 

контроль проводиться у формах передбачених навчальним планом: у формах 

семестрового екзамену (з мови проводиться у двох формах: письмовій та усній), 

диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу,  визначеного навчальною програмою і в терміни, 

встановленні навчальним планом і графіком навчального процесу. 

6.11. Для слухачів Підготовчого факультету навчальним планом передбачені  

канікули, а у групах пізнього заїзду, канікули можуть бути скороченими, 

відповідно до робочого графіку навчального процесу окремої групи. 

6.12. Навчання на Підготовчому факультеті закінчуються складанням випускних 

іспитів. Випускники, які успішно склали іспити отримують свідоцтво 

відповідного зразка. 



 
 

6.13. Слухачі Підготовчого факультету, що не склали випускні іспити, або 

виявили недостатній рівень знань, необхідних для навчання у закладі освіти, 

відраховуються з числа слухачів, як такі, що не виконали навчальний план і 

повертаються на батьківщину за власний рахунок. Студентам, що навчалися за 

спеціальностями видається академічна довідка, яка засвідчує перелік дисциплін, 

кількість навчальних годин (кредитів) відведених на вивчення відповідної 

дисципліни, та результати навчання. 

 

7. Фінансова діяльність 

 

7.1. Підготовчий факультет існує та виконує свої функції за рахунок коштів, 

передбачених відповідними кошторисами. 

7.2. Розмір оплати за навчання та проживання регулюється відповідними 

нормативними документами та умовами контракту між студентом (слухачем) та 

Коледжем. 

8. Інші положення 

 

8.1. Положення, зміни та доповнення до нього розробляється завідувачем 

Підготовчого факультету, приймаються рішенням педагогічної ради Коледжу, 

затверджуються та вводяться в дію наказом директора Коледжу. 

8.2. Реорганізація та ліквідація Підготовчого факультету здійснюється в порядку, 

визначеному в статуті Коледжу. 
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