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Версія 02
Дане “ Положення” визначає принципи створення, основні напрямки
діяльності й основні функції підготовчих курсів Сумського державного
університету, що здійснюють освітню діяльність з підготовки до вступу у вищі
навчальні заклади громадян України.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Підготовчі курси (ПК) створені на підставі наказу ректора університету і є
структурним підрозділом у складі центру доуніверситетської освіти (ЦДО)
Сумського державного університету.
1.2. Підготовчі курси здійснюють діяльність та надання платних послуг з
підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України на підставі
ліцензії Міністерства освіти та науки України на цей вид освітньої діяльності
та у відповідності до діючих законодавчих та нормативних актів України,у
тому числі «Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними
навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що
належать до державної і комунальної форми власності», який затверджений
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Постановою Кабінету Міністрів України, а також до чинної нормативної бази
СумДУ та цього Положення.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
2.1. Підготовчі курси організовані і діють з метою надання допомоги
абітурієнтам, що бажають підготуватися до вступу у вищі навчальні заклади
України, а також забезпечують безперервність освіти, цілісність і наступність
подальшого навчання, поглиблення загальноосвітньої підготовки для більш
успішної адаптації майбутніх студентів у ВНЗ.
2.2. Основною задачею курсів є кваліфікована підготовка слухачів з
загальноосвітніх предметів, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання
(ЗНО) або вступні іспити у вищі навчальні заклади, підготовка до творчих
конкурсів відповідно до Умов вступу до ВНЗ України.
3. УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1. Підготовчі курси є структурним підрозділом центру до університетської
освіти СумДУ безпосередньо підпорядковані директору ЦДО. Штат АУП
підготовчих курсів затверджується ректором, фінансується в межах
кошторису університету за рахунок коштів спеціального фонду.
3.2. Набір слухачів та організація роботи підготовчих курсів забезпечується
штатом АУП підготовчих курсів СумДУ, в тому числі структурних
підрозділів, а у разі потреби іншими особами на умовах сумісництва або
шляхом укладання цивільно-правових договорів та угод.
3.3. Заняття на курсах здійснюють, як правило, викладачі університету на
умовах погодинної оплати чи оплати за рахунок фінансування штатних
одиниць ПВС відповідних кафедр у розмірах згідно чинного законодавства та
діючих нормативних документів.
4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1. Підготовчі курси розміщуються та функціонують на матеріальнотехнічній бази СумДУ, в тому числі його структурних підрозділів.
4.2. Підготовчі курси мають право у встановленому порядку використовувати
матеріально-технічну базу та обладнання інших структурних підрозділів
університету. Слухачі курсів мають право
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користуватися відповідними кабінетами, лабораторіями і технічними
засобами СумДУ, в тому числі його структурних підрозділів, а також
бібліотеками і читальними залами в порядку і на умовах установлених
нормативною базою університету.
5.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. На підготовчих курсах здійснюється навчання учнівської молоді за
денною, вечірньою і дистанційно-очною формами терміном від 1 до 24
місяців.
5.2. Контингент слухачів підготовчих курсів формується переважно з учнів
старших класів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних
закладів, випускних курсів технікумів і коледжів, а також з осіб, що мають
загальну середню освіту.
5.3. Курси з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади організовуються
за наявності достатньої кількості бажаючих навчатися на курсах.
5.4. Заняття на курсах, тренувальні тестування та підсумкова атестація
проводяться за навчальними планами і програмами розробленими у
відповідності до діючих програм зовнішнього незалежного оцінювання та
творчих конкурсів. Програми та навчальні плани занять на підготовчих курсах
затверджуються проректором за підпорядкованістю ЦДО.
5.5. Зарахування слухачів підготовчих курсів здійснюється після подання
слухачем заяви про прийом на навчання і оплати ним вартості свого навчання.
5.6. За підсумками навчання на підготовчих курсах слухачі приймають участь
у конкурсі для вступу на навчання в університет на умовах передбачених
діючими Правилами прийому до СумДУ.
6. ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ
6.1. Підготовчі курси здійснюють надання платних послуг з підготовки до
вступу у вищі навчальні заклади та до зовнішнього незалежного оцінювання.
6.2. Фінансування діяльності ЦДО здійснюється за рахунок коштів загального
та спеціального фонду, втому числі:
- отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

МОН України
СумДУ

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовчі курси при Сумському державному
університеті

Стор. 4
Версія 02

6.3. Надання послуг може здійснюватися на підставі заяв слухачів та договорів
із замовниками, щ о укладаються та узгоджуються в установленому порядку.
6.4. Облік коштів від наданих ЦДО платних послуг здійснюється у
встановленому порядку на відповідних рахунках спеціального фонду
університету, у тому числі на відповідному субрахунку підготовчих курсів.
При цьому:
6.4.1. Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності
до кошторису, який за пропозиціями директора ЦДО розраховується щорічно
планово-фінансовим відділом, узгоджується з відповідними посадовими
особами та затверджується ректором. При розрахунку калькуляції вартості
платних послуг враховуються рекомендації МОН України, Міністерства
фінансів України.
6.4.2. Плата за навчання вноситься слухачами до початку занять у касу
університету або відділення банку за весь термін навчання.
6.4.3. Після сплати податків, обсяги яких розраховуються від загальної суми
надходжень (якщо це передбачено законодавством), відраховується
встановлений відсоток коштів (10% - для курсів на базі СумДУ, або 5% - для
регіональних підготовчих курсів), які спрямовуються на відшкодування
загальноуніверситетських витрат щодо забезпечення діяльності підготовчих
курсів, відповідна частина коштів спрямовується на оплату праці
безпосередніх виконавців робіт, оплату праці АУП підготовчих курсів, на
оплату праці загальноуніверситетських підрозділів (згідно із затвердженою
методикою) в частині забезпечення надання платних послуг , на оплату
комунальних послуг ( визначається з урахуванням показника питомої ваги
комунальних послуг у загальному обсязі фінансування університету в
попередньому календарному році) та інші витрати за кошторисом.
Частка коштів, що залишилася, спрямовується в частині 70% на
матеріальне стимулювання безпосередніх виконавців робіт, співробітників, у
тому числі інших структурних підрозділів університету, які сприяють
виконанню робіт; 30% - на інші витрати, що забезпечують відповідну
діяльність підготовчих курсів.
6.4.4. За обґрунтованим поданням директором ЦДО, узгодженим з
проректором за підпорядкованістю та проректором з фінансово-економічної

МОН України
СумДУ

ПОЛОЖЕННЯ
про підготовчі курси при Сумському державному
університеті

Стор. 2
Версія 02

діяльності, розподіл коштів, наведений у пункті 6.4.3 у вмотивованих
випадках може змінюватися наказом ректора.
6.5. У випадку, якщо слухач ПК не приступив до занять або не може
продовжувати навчання з поважної причини, внесена плата за навчання
повертається, з відрахуванням фактичних витрат, понесених університетом на
навчання слухача ПК.
6.6. Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними
підрозділами СумДУ.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1.Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.
7.2. Підготовчі курси реорганізуються, ліквідуються наказом ректора або
наказом ректора за рішенням вченої ради. В такому ж порядку вносяться зміни
та доповнення до Положення, затверджується його нова версія, або
Положення скасовується.
7.3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про підготовчі курси
(Протокол Вченої Ради № 2 від 05.09.2005 р.).
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