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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1 Положення про підготовчі курси в Одеському національному морському 
університеті є керівним документом для співробітників університету.
1.2 Враховані примірники знаходяться у :

. 1 Проректора з НОР

.2 Начальника НМВ 

.3 Директора ЦОП
1.3 Перелік врахованих примірників Положення про підготовчі курси в Одеському 
національному морському університеті (далі - Положення) ведеться відділом 
ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1 Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556-18 від 28.06.15).
2.2 Закон України «Про захист персональних даних (№ 2297-18 від 01.06.2010 р.).
2.3 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних 
послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» 
(№ 796 від 27.08.2010 р.)
2.4 Наказ Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації набору на 
навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (№ 1541 від 01.11.2013 р.).
2.5 Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському національному 
морському університеті № 2-02-23.
2.6 Положенням про дистанційне навчання (затверджено Наказом Міністерства освіти і 
науки України № 446 від 25.04.2013 р.).
2.7 Положення про Центр освітніх послуг Одеського національного морського 
університету № 2-04-76.
2.8. Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання 
(стажування) в Одеському національному морському університеті № 2 -03-96.
2.9 Правила прийому до Одеського національного морського університету на поточний 
рік та інші чинні в ОНМУ організаційні та розпорядчі документи.

3. СКОРОЧЕННЯ

МОН -  Міністерство освіти і науки
ОНМУ -  Одеський національний морський університет
НОР -  Навчально-організаційна робота
НМВ -  Навчально-методичний відділ
ДК -  Дистанційний курс
АКР -  Аудиторна контрольна робота
ПК -  Підготовчі курси
АКР -  Аудиторна контрольна робота
СДП -  Сектор довузівської підготовки
СДН -  Сектор дистанційного навчання
ЦОП -  Центр освітніх послуг
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4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Підготовчі курси в Одеському національному морському університеті створюються 
в рамках профорієнтаційної роботи з потенційними вступниками до ОНМУ -  
громадянами України, які є учнями випускних класів системи загальної середньої 
освіти або вже мають базову чи повну загальну середню освіту, а також для іноземців 
та осіб без громадянства (далі -  іноземці).
4.2 Основними завданнями підготовчих курсів є якісна підготовка українських та 
іноземних абітурієнтів до вступу в університет, здійснення поточного та підсумкового 
контролю знань слухачів курсів, поширення інформації щодо можливостей здобуття 
вищої освіти за ліцензованими в університеті спеціальностями.
4.3 Навчання на підготовчих курсах здійснюється за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб. Розмір вартості навчання одного слухача встановлюється щорічно на 
підставі кошторису, що складається плановим відділом ОНМУ, та затверджується 
ректором університету в установленому порядку.
4.4 Розмір плати встановлюється за весь період надання певної освітньої послуги і не 
може змінюватись. Кошти за навчання сплачуються на рахунок спеціального фонду 
університету авансовим платежем.
4.5 Адміністративне та організаційно-методичне керівництво діяльністю підготовчих 
курсів покладається на директора Центра освітніх послуг ОНМУ.
4.6. Порядок отримання запрошення на навчання іноземців та їх зарахування на 
підготовчі курси для іноземних громадян здійснюється відповідно до Положення про 
прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання (стажування) в Одеському 
національному морському університеті, затверджене Вченою радою ОНМУ 31.05.18 р., 
№ 2-03-96.
4.6.1. Підготовка і оформлення документів, необхідних для навчання іноземців на 
підготовчих курсах, та відповідна взаємодія з уповноваженим державним 
підприємством «Український державний центр міжнародної освіти» МОН України 
покладається на Відділ міжнародних зв’язків ОНМУ.
4.7 Для зарахування на підготовчі курси громадяни України подають:

• заяву на ім’я ректора університету встановленого зразку;
• копію 1,2,11 сторінок паспорта громадянина України або копію ГО-картки (для 

осіб, які за віком не мають паспорта, — копію свідоцтва про народження);
• копію довідки про присвоєння номеру ідентифікаційного коду;
• довідку з місця навчання (для випускних класів) або копію документа про 

базову чи повну загальну середню освіту (для випускників минулих років),
• дві фотокартки розміром 3*4 см;
• квитанцію про оплату вартості навчання на підготовчих курсах;
• контактні телефони, електронну пошту та інші засоби зв’язку.

4.8 Зарахування до складу слухачів підготовчих курсів здійснюється наказом ректора 
університету після надходження коштів на розрахунковий рахунок ОНМУ за весь 
період навчання на курсах.
4.8.1 За наявності вакантних місць після терміну початку занять на курсах допускається 
проведення додаткового прийому слухачів у межах ліцензованого обсягу.
4.9 Особи, що навчаються на підготовчих курсах мають статус слухача ЦОП, на яких 
поширюються права та обов’язки, визначені нормативними документами ОНМУ та 
чинним законодавством та пільги, передбачені «Правилами прийому до Одеського 
національного морського університету».
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4.10 Освітній процес на підготовчих курсах забезпечується, як правило, штатними 
викладачами університету, призначеними завідувачами відповідних кафедр в межах 
виконання ними запланованого педнавантаження. Обсяг педнавантаження викладачів 
визначається з урахуванням поданого на кафедри директором ЦОП доручення про 
педнавантаження, що планується на поточний навчальний рік.
4.10.1 Допускається також залучення викладачів для роботи на підготовчих курсах на 
умовах сумісництва або погодинної оплати праці.
4.10.2. Планування й облік навчальної роботи викладачів, залучених до роботи на 
підготовчих курсах, здійснюється шляхом використання затверджених в ОНМУ норм 
часу для планування й обліку навчальної роботи науково -педагогічних працівників № 
2-03-101 за фактично відпрацьовані години.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1 Заняття на підготовчих курсах здійснюється відповідно до графіків освітнього 
процесу та навчальних планів, що розробляються директором ЦОП на поточний рік і 
затверджуються ректором ОНМУ в установленому порядку.
5.1.1 У графіку освітнього процесу зазначаються терміни теоретичного навчання, 
канікул та екзаменаційних сесій протягом навчального року (в тижнях).
5.1.2 У робочому освітнього плані зазначають перелік навчальних дисциплін, їх 
обсяги, форми контролю тощо відповідно до встановленого порядку.
5.2 Освітній процес на підготовчих курсах здійснюється за денною формою навчання, 
як правило, на базі університету за розкладом занять, складеним фахівцями Сектору 
довузівської підготовки ЦОП відповідно до графіку навчального процесу та робочого 
навчального плану, які доводяться до відома слухачів перед початком навчання на 
підготовчих курсах, а також за дистанційною формою навчання у випадку набору 
однієї чи більше груп слухачів на підготовчі курси з метою їх підготовки до складання 
ЗНО та вступу до університету на базі створених в ОНМУ дистанційних курсів.
5.2.1. Після видання наказу про зарахування слухача на підготовчі курси за 
дистанційною формою навчання працівник Сектору дистанційного навчання (СДН) 
реєструє його у базі слухачів дистанційних підготовчих курсів та в тижневий термін 
надсилає слухачу повідомлення (з підтвердженням про отримання останнім цього 
повідомлення) присвоєний йому логін і пароль, а також Інструкцію користувача ДК.

З моменту реєстрації слухача в базі користувачів ДК працівник СДН ЦОП 
періодично контролює виконання слухачем поточних завдань, передбачених 
відповідним дистанційним курсом, згідно рекомендованих термінів, що зазначені в 
графіку навчального процесу, та надає щомісячно викладачу та дирекції ЦОП 
відомості про участь та успішність слухача з кожної дисципліни.
5.3. Проведення освітнього процесу на підготовчих курсах здійснюється за робочими 
навчальними програмами дисциплін або за методиками дистанційних курсів, які 
розробляються та впроваджуються в навчальний процес викладачами відповідних 
кафедр в установленому в ОНМУ порядку.
5.3. Основними видами навчальних занять для слухачів денної форми навчання є лекція 
і практичне заняття, які проводяться викладачем в аудиторії, та консультації, що 
надаються слухачу під час виконання ним самостійної роботи;
5.3.1 Основними видами навчання для слухачів дистанційної форми є самостійне 
вивчення ними всіх тем дистанційного курсу з кожної дисципліни, поточний 
самоконтроль та підсумкове тестування, а також за необхідності консультування з
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викладачем тієї чи іншої дисципліни через Інтернет у асинхронному режимі шляхом 
листування з використанням електронної пошти працівника Сектору дистанційного 
навчання ЦОП, що відповідає за організацію та проведення дистанційного навчання на 
курсах, контролює своєчасне виконання слухачем навчального плану згідно графіка 
навчального процесу, забезпечує оперативний зв'язок слухача з викладачами дисциплін 
та іншими працівниками ЦОП протягом всього періоду його навчання на курсах.
5.4 Викладач, якому доручено проведення очних занять з певної дисципліни, 
зобов'язаний перед початком навчання на підготовчих курсах ухвалити на профільній 
кафедрі розроблені ним відповідно до робочої навчальної програми дисципліни 
методичні вказівки, а у випадку дистанційного навчання зареєструвати в 
установленому в ОНМУ порядку дистанційний курс, що містять посилання на такі 
наявні навчально-методичні матеріали:

• навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій. словники тощо;
• практичні завдання (задачі, вправи тощо) з методичними рекомендаціями щодо 

їх виконання;
• контрольні завдання (тести та/або контрольні запитання) для самоконтролю та 

завдання для поточного контролю, які слухач повинен виконати протягом навчання;
• матеріали для складання екзамену з дисципліни: тести, вправи, задачі та інші 

завдання з критеріями оцінювання знань.
5.5 Участь слухачів в освітнього процесі денної форми навчання фіксуються 
викладачами в журналах обліку поточної успішності та відвідування занять, які 
зберігаються на відповідних кафедрах до завершення навчання слухачів на підготовчих 
курсах; участь слухачів дистанційної форми навчання контролюється працівником 
СДН ЦОП та викладачем дисципліни згідно відповідних інструкцій в рамках ДК.
5.6 Протягом теоретичного навчання слухачем підготовчих курсів виконується певна 
кількість передбачених навчальним планом контрольних робіт з кожної дисципліни, 
або тестових завдань, передбачених дистанційним курсом тієї чи іншої дисципліни, у 
таких формах:

• Аудиторна контрольна робота, що виконується слухачем денної форми 
навчання під час проведення практичних занять. Результати виконання АКР 
оцінюються за двобальною шкалою («зараховано» або «не зараховано»);

• Контрольне тестування, що виконується слухачем дистанційної форми навчання 
після вивчення ним теми (кількох тем, опрацювання літератури для засвоєння 
навчального матеріалу зі змістовного модуля) відповідно до вказівок, що містяться в 
Інструкції для користувача ДК з тієї чи іншої дисципліни. Результати виконання тестів 
оцінюються за допомогою електронних засобів контролю ДК за 100-бальною шкалою.
5.6.1 Всі аудиторні контрольні роботи (в тому числі у формі письмових відповідей на 
тести) зберігаються протягом поточного року на відповідній кафедрі, а потім 
знищуються в установленому порядку; результати виконання тестів слухачами 
дистанційної форми навчання зберігаються на сервері ОНМУ до кінця навчання на 
курсах.
5.7 Підсумкова атестація з навчальних дисциплін здійснюється під час проведення 

екзаменаційної сесії для слухачів денної форми навчання за розкладом, затвердженим 
директором ЦОП, а для слухачів дистанційної форми навчання -  в терміни, що 
рекомендовані графіком навчального процесу, але не пізніше терміну закінчення їх 
навчання на підготовчих курсах.
5.8. За наявності поважних причин окремим слухачам денної форми навчання 
дозволяється складання екзаменів за індивідуальним графіком.
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5.9 До підсумкового контролю з певної дисципліни не допускаються слухачі денної 
форми навчання, які не виконали контрольні роботи, передбачені для тієї чи іншої 
дисципліни за навчальним планом. В цьому випадку в екзаменаційній відомості 
навпроти прізвища слухача замість оцінки викладачем проставляється позначка «н/д» 
(не допущений).
5.10 Для проведення атестаційного екзамену для слухачів денної форми навчання 
викладач готує варіанти однакових за складністю екзаменаційних білетів або тестів, 
які повинні охоплювати весь теоретичний матеріал навчальної дисципліни, 
передбачений робочою навчальною програмою.
5.11 Атестаційний екзамен для слухачів денної форми проводиться у усній формі або у 
формі тестування; а для слухачів дистанційної форми навчання -  виключно у формі 
тестів.
5.12 Результати складання екзамену або диференційованого заліку для іноземців оцінюються за 
100-бальною системою, а для українських слухачів -  за 200-бальною системою або 
двобальною шкалою («зараховано» або «не зараховано»).
5.13 Для успішної атестації слухачу денної форми навчання необхідно отримати не 
менше 120 балів (шкала оцінювання наводиться у додатку 1), а слухачу дистанційної 
форми навчання -  не менше 60 балів.
5.14 Заповнення екзаменаційної відомості здійснюється викладачем відповідної 
дисципліни власноручно в день проведення екзамену зі слухачами денної форми 
навчання, а для слухачів дистанційної форми навчання -  в дводенний термін після 
отримання ним довідки від працівника СДП ЦОП про результати підсумкового 
тестування, виконаного слухачами відповідно до вимог, передбачених ДК дисципліни 
та в терміни, вказані у графіку навчального процесу підготовчих курсів.
5.14.1 Для підрахунку виконаного викладачем педнавантаження в частині проведення 
атестаційних екзаменів слід керуватися «Нормами часу для планування обліку роботи 
НПП в Одеському національному морському університеті» стосовно слухачів денної 
форми навчання, а для слухачів дистанційної форми навчання для оформлення 
відомостей погодинної оплати праці виходити з розрахунку: 1 год на кожного слухача, 
що успішно склав атестаційний екзамен, відповідно до складеного кошторису витрат на 
групу чисельністю 18 осіб.
5.15 Слухачу денної форми навчання, який допущений до підсумкової атестації, але не 
з’явився для його складання, а також слухачу дистанційної форми навчання, що не брав 
участі у підсумковому тестуванні в екзаменаційній відомості проставляється позначка 
«н/з» (не з’явився).
5.16 Оформлені викладачами екзаменаційні відомості з кожної дисципліни подаються 
працівнику ЦОП, що відповідає за їх облік та зберігання.
5.17 Слухачам денної форми навчання, що не склали атестаційні екзамени з однієї чи 
більше дисциплін або не з'явились для їх складання з поважних причин, які 
вказуються в заяві на ім’я директора ЦОП, може бути наданий дозвіл на повторне 
складання екзаменів в установленому в ОНМУ порядку.
5.18 За результатами успішного виконання слухачами навчального плану директором 
ЦОП вноситься проект наказу про їх відрахування у зв’язку із завершенням навчання 
на підготовчих курсах та видачу іноземцям, що успішно склали атестаційні екзамени, 
«Свідоцтва про закінчення підготовчих курсів для іноземців та осіб без громадянства» 
встановленого зразку (формуляр наводиться у додатку 2, а українським громадянам -  
«Атестаційної довідки» (формуляр наводиться у додатку 3).
5.18.1 Слухачам, що не виконали повністю навчальний план, може видаватись
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«Академічна довідка» в якій зазначаються лише ті дисципліни, з яких вони отримали 
успішні оцінки.
5.19 Облік свідоцтв та довідок ведеться у відповідних книгах обліку виданих 
документів за формою, наведеною в додатку 4.
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Додаток 1

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

180-200 А відмінно
170-179 В добре150-169 С
130-149 Б задовільно120-129 Е
70-119 БХ незадовільно з можливістю повторного складання

0-69 Б незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-03-89

ЗМІНИ: 0 ВИДАННЯ: 2019
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
МОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

стор. 11 з 17

ФОРМУЛЯР-ЗРАЗОК СВІДОЦТВА
Додаток 2

С В І Д О Ц Т В О
про закінчення підготовчих курсів

для іноземців та осіб без громадянства
і

ПК № 01127777/0000-17

(прізвище, ім’я по батькові)

(громадянство)

з _________2 0 __ р. д о ________ 2 0 __ р. навчався (лася) на підготовчих курсах для іноземців
та осіб без громадянства Одеського національного морського університету, Україна, 65029, 
м. Одеса, вул. Мечникова, 34, де вивчав (ла) предмети за програмою підготовки
іноземців та осіб без громадянства до вступу до вищих навчальних закладів.
За час навчання отримав (ла) такі оцінки з предметів, визначених навчальним планом:
1
2
3
4
5
6

Ректор

Директор ЦОП 

М.П.

Місто Одеса "____"_____________  20 р.
Реєстраційний N°_______________
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MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 
ODESSA NATIONAL MARITIME UNIVERSITY

CENTRE FOR EDUCATIONAL SERVICES

CERTIFICATE
of completion of preparatory courses 
for foreigners and stateless persons

TION AND

nK № 01127777/0000-17

(full name)

(citizenship)

from _________2 0 ___t i l l________ 2 0 ___studied at preparatory courses for foreigners and state
less persons at Odessa National Maritime University,____________ Ukraine, 65029, Odessa, Mech-
nikova str 34, where he (she) studied subjects according to the program o f preparation
o f foreigners and stateless persons for entrance to higher educational establishments.
During studies, he (she) received such marks on the subjects specified by the curriculum:
1
2
3
4
5
6

Rector

CES Director

City of Odessa Date of issue: “__” _________20
Registration number_________________
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Додаток 3

ФОРМУЛЯР-ЗРАЗОК АТЕСТАЦІЙНОЇ ДОВІДКИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЦЕНТР ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

АТЕСТАЦІЙНА ДОВІДКА

ПК № 00001-16

Видана_____________________________________________про те, що він/вона
(прізвище, ім’я, по батькові)

навчався (лася) з "____" ________________201___р. по "____ " ________________201___р.
в Центрі освітніх послуг ОНМУ на підготовчих курсах за ________________формою навчання.

денною, дистанційною
За час навчання_________________________________________вивчав(ла) такі дисципліни і

(прізвище, ініціали)
склав (ла) екзамени/заліки:

Назва дисципліни Обсяг
(годин/
кредитів)

Форма
контролю

(екзамен/залік)

О ц і н к а
за національною 

шкалою
кількість

балів БСТБ

Відрахований (на) за наказом № _______від "_____ " ____________р.

Проректор НОР __________ __________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Директор ЦОП _____________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Місто Одеса «___» _________201_ р.
Реєстраційний номер 00001
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Додаток 4

ФОРМА КНИГИ ОБЛІКУ ВИДАНИХ ДОКУМЕНТІВ
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Примітка. У разі потреби книга може доповнюватися додатковими графами.
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6. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН

Номер зміни Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів
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7. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК

№
п/п Дата

П.І.Б. і посада особи, що виконала 
періодичну перевірку

Зміні
підлягають

Підпис особи, 
що перевірила



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МОРСЬКИЙ У Н ІВЕРС И Т ЕТ СИСТЕМ А М ЕН ЕД Ж М ЕН ТУ  ЯКОСТІ 2-03-89

ЗМІНИ: 0 ВИДАННЯ: 2019
ПОЛОЖЕННЯ ПРО П ІДГОТОВЧІ КУРСИ 

В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМ У 
М ОРСЬКОМ У УН ІВЕРСИ ТЕТ 1

стор. 17 з 17

8. ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПЕРСОНАЛУ З ДОКУМЕНТОМ

П.І.Б. Посада
Термін

ознайомлення 
(запланований)

Підпис
Дата

ознайомлення 
(по факі\)
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