
ПРОЕКТ  
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ 

СТУДЕНТАМИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними 

студентами Маріупольського державного університету (далі - Положення) розроблено 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», що закріплює основні 

напрями діяльності, функції, права тощо Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземними студентами Маріупольського державного університету (далі – Університет). 

1.2. Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами (далі-Центр) 

є структурним підрозділом Університету, основною метою якого є профорієнтаційна 

робота серед учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів та молоді, яка 

має повну середню освіту, залучення та підготовка їх до незалежного зовнішнього 

тестування та вступу в університет, удосконалення знань учнів та дошкільна підготовка 

дітей, організація навчання іноземних громадян. Скорочена назва - ЦДПтаРІС. 

1.3. У своїй діяльності Центр керується Законами України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», чинним законодавством України в сфері дошкільної, середньої та вищої 

освіти, Статутом Університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього 

розпорядку, нормативними локальними актами Університету та цим Положенням. 

1.4. Питання про створення, реорганізацію або ліквідацію Центру приймається 

рішенням Вченої ради Університету, яке затверджується та вводиться в дію наказом 

ректора Університету. 

2. Основні завдання  

2.1. Проведення профорієнтаційної роботи серед населення з питань підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання та вступу в університет. 

2.2. Участь у проведенні днів відкритих дверей в Університеті, участь у ярмарках 

професій за сприяння центрів зайнятості населення.  

2.4. Набір іноземних громадян для навчання на підготовчому відділенні та для 

навчання на профільних спеціальностях, організаційне забезпечення їх навчально-

виховного процесу.  

2.5. Проведення рекламно-інформаційної роботи серед абітурієнтів, учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи Центру.  

  

3. Функції 

3.1. Підготовка абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу в 

Університет. 

3.2. Удосконалення знань іноземної мови учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів та проведення дошкільної підготовки дітей.  

3.3. Підвищення рівня естетично-культурного виховання дітей різного віку. 

3.4. Організація навчання іноземних громадян на підготовчому відділенні та на 

профільних спеціальностях Університету. 

3.5. Забезпечення дотримання слухачами Центру Університету вимог чинного 

законодавства, нормативних локальних актів Університету (Статуту, Правил 

внутрішнього розпорядку, цього Положення). 

3.6. Реклама освітніх послуг Центру через друковані та електронні засоби масової 

інформації; реклама в спеціалізованих друкованих виданнях ін. 

3.7. Підготовка до друку рекламних матеріалів про Центр та напрями його роботи 

(листівок, буклетів, плакатів, довідників тощо). 



3.8. Співпраця із засобами масової інформації з метою рекламування освітніх 

послуг, що надаються Центром. 

3.9. Висвітлення інформації про діяльність Центру, постійне її оновлення на 

офіційному сайті Університету.  

3.10. Організація роботи консультаційного пункту Донецького регіонального 

центру оцінювання  якості освіти для випускників минулих років. 

 

4. Права 

4.1. Центр має право: 

4.1.1. Брати участь в роботі робочих та дорадчих органах Університету, робочих 

нарадах. 

4.1.2. Отримувати від структурних підрозділів Університету інформацію необхідну 

для виконання своїх завдань, в межах напрямків своєї діяльності. 

4.1.3. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами Університету в процесі 

виконання покладених на Центр завдань.  

4.1.4. Вносити пропозиції адміністрації Університету щодо поліпшення роботи 

Центру. 

5. Відповідальність 

5.1. Центр несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання, 

покладених на його працівників обов'язків, закріплених чинним законодавством України, 

нормативними локальними актами МДУ, посадовими (робочими) інструкціями та цим 

Положенням. 

6. Керівництво  

6.1. Загальне керівництво Центром здійснюється ректором Університету. 

Безпосереднє керівництво Центром здійснюється Директором, якому підпорядковується 

заступник директора Центру. Обов’язки, права та відповідальність Директора та 

заступника директора Центру визначаються їх посадовими інструкціями. 

6.2. Організаційно-методичну роботу з кожного напрямку діяльності Центру 

здійснюють інспектори та діловоди, права та обов’язки яких визначаються посадовими 

(робочими) інструкціями.  

6.3. До педагогічної роботи Центру залучаються науково-педагогічні працівники 

Університету (викладачі інших навчальних закладів, шкіл, які мають необхідну 

кваліфікацію та досвід роботи). 

6.4. До складу Центру входить Школа іноземних мов «Поліглот», яка проводить 

підготовку з іноземних мов дорослих, школярів та дошкільнят, організовує дошкільну 

підготовку і естетично-художнє виховання дітей дошкільного та шкільного віку. 

 

7. Організація роботи  

7.1. Діяльність Центру здійснюється у період навчального року.  Підготовка 

слухачів ведеться за денною, вечірньою формами навчання в залежності від напрямку 

діяльності.  

7.2. Зміст навчання, види занять і форми контролю визначаються навчальними 

планами і програмами, які відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання, 

а також програмам загальноосвітньої школи. Затверджуються робочі програми на 

засіданнях вчених рад відповідних факультетів Університету. 

7.3. Графік роботи Центру встановлюється залежно від напрямку діяльності та 

комплектування навчальних груп. 

7.4. Особи, які проходять навчання у Центрі є слухачами Центру. Слухачам Центру 

можуть надаватись пільги щодо оплати навчання. Таке рішення приймається виключно 

ректором Університету, за поданням Директора Центру, згідно вимог чинного 

законодавства України. 



7.5. Діяльність Центру здійснюється за рахунок коштів, що платять слухачі за 

навчання у Центрі. 

7.6. Після закінчення навчання у Центрі слухачі мають право отримати наступні 

документи, що затверджуються Вченою радою Університету: 

- свідоцтво про успішне закінчення курсів Центру; 

- довідку про завершення навчання на підготовчих курсах Центру; 

- довідку слухача Центру. 

 

8. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами 

8.1. У своїй роботі Центр відповідно до завдань (напрямів), які на нього покладені, 

взаємодіє із: 

- навчальним відділом; 

- деканатами факультетів;  

- бухгалтерською службою; 

- юридичним відділом; 

- іншими структурними підрозділами та посадовими особами Університету.  

 

9. Заключні положення  

9.1. Положення, зміни та доповнення до нього розроблюються директором Центру, 

приймаються рішенням Вченої ради Університету, затверджуються та вводяться в дію 

наказом ректора Університету.  

 

 


