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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підготовчі курси в коледжі організовано відповідно до «Постанови КМУ №796 

від 27 серпня 2010р. про затвердження Переліку платних послуг, що можуть 
надаватися навчальними закладами (пункт 5 «Переліку») та на чисельні звернення 
батьків абітурієнтів. Також їхнє функціонування надає можливість отримання 
додаткових коштів для забезпечення матеріальних потреб коледжу.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КУРСІВ
2.1 . Форма підготовчих курсів - регулярні заняття за програмою, що 

відповідає «Вимогам до творчих випробувань для абітурієнтів КЗ ЛОР ЛФКДУМ 
ім.І.Труша для здобуття ОПС «Фаховий молодший бакалавр».

2.2 . Програми та навчальний план підготовчих курсів розробляються 
коледжем та затверджуються рішенням Педагогічної ради.

2.3 Робочий навчальний план складається щорічно «Навчальною частиною 
коледжу» і затверджується директором коледжу.

2.4 Період занять підготовчих курсів - з березня до червня (включно) 
2022- 2023 н. р.



Заняття відбуваються 3 рази на тиждень по три академічних години.
Групи формуються в кількості - від 8 до 12 осіб.

2.5 Після завершення повного курсу «Підготовчих курсів» слухачі складають 
випускні творчі випробування з рисунку, що відповідають «Змісту та вимогам до 
творчих випробувань» при вступі до ЛФКДУМ ім. І.Труша для здобуття ОПС 
«Фаховий молодший бакалавр» у 2023 р. та отримують «Сертифікат»

Групи на іспити формуються від 8 -12 осіб. Екзаменаційні роботи на творчих 
випробуваннях виконуються у приміщенні коледжу на аркушах з шифром та 
штампом коледжу, після завершення іспиту викладачі - спостерігачі збирають роботи 
та передають для приховування шифру.

Для оцінювання виконаних на іспиті робіт створюється фахова екзаменаційна комісія, 
склад і повноваження якої затверджується наказом директора коледжу.

Оцінювання відбувається за шкалою 0-10 (додаток 1 до « Положення»)

«Сертифікат» про завершення «Підготовчих курсів» додається до документів на вступ 
до ЛФКДУМ ім. І. Труша у 2023р. та надає можливість отримати додаткові бали ( від 
Ідо 10) до конкурсного бала при вступі.

2.6 Вартість навчання розраховується бухгалтерією коледжу відповідно до 
існуючих нормативів обчислення, виходячи із загальної, передбаченої навчальним 
планом кількості годин підготовчих курсів.

3. ВИМОГИ ТА ЗАСАДИ РОБОТИ КУРСІВ

3.1 На курси зараховуються абітурієнти, які в обов’язковому порядку представляють 

свої домашні роботи (рисунок-2роботи «Натюрморт» (формат АЗ;А2) та живопис- 
2 роботи «Натюрморт»(формат АЗ;А2). Коледж залишає за собою право (після 

аналізу поданих абітурієнтом домашніх робіт з рисунку та живопису) відмовити 

абітурієнту у відвідуванні підготовчих курсів.

3.2 Для зарахування на підготовчі курси батьки абітурієнтів повинні попередньо 
ознайомитись з «Положенням про підготовчі курси» та подати заяву на ім’я 
директора про надання платної послуги. До початку занять встановлену плату за 
навчання внести на банківський рахунок коледжу.
3.3 Робочими матеріалами (папером, фарбами, олівцями тощо) абітурієнтів для 
занять на підготовчих курсах коледж не забезпечує.



3.4 У випадках, якщо абітурієнт періодично пропускає заняття підготовчих курсів та 
у випадку відмови абітурієнта (під час навчального семестру) від продовження 
навчання, оплачені кошти за невикористані заняття йому не повертаються.
3.5 Коледж звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов’язання 
щодо роботи підготовчих курсів у випадках непередбаченої сили, зокрема: війни, 
військових дій, надзвичайного стану, пожежі, повені, землетрусу, карантину, 
локдауну, актів та/або дій органів державної влади.
При цьому термін виконання зобов’язань подовжується на час дії зазначених 
обставин та їх наслідків.



Додаток до «Положення» №1

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВИХ РОБІТ З РИСУНКУ .
Бал за 12- бальною шкалою Переведення у шкалу 0-10

1 0
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8
10 9
11 10
12 10


