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І. Порядок зарахування слухачів на підготовчі курси 

 

1.1. Підготовче відділення (далі – ПВ) проводить підготовчі курси до 

вступу у вищі навчальні заклади України, до Вінницького національного 

аграрного університету (далі – Університету) та до зовнішнього незалежного 

оцінювання.  

1.2. На навчання приймаються учні 11-х класів та випускники 

загальноосвітніх шкіл, студенти старших курсів вищих навчальних закладів     

І-ІІ рівня акредитації та випускники професійно-технічних закладів освіти 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

1.3. При оформленні на підготовчі курси слухач та його законний 

представник ознайомлюються із Правилами внутрішнього розпорядку 

Університету, Правилами прийому на навчання до Університету, 

Положенням про ПВ.  

1.4. Слухачі зараховуються на підготовчі курси наказом ректора 

Університету після укладання Договору про навчання та здійснення оплати. 

1.5. Договір про навчання укладається в двох примірниках, що 

заповнюються виключно одним із батьків або особою, яка їх замінює. При 

укладанні Договору про навчання замовнику освітніх послуг потрібно мати 

при собі оригінал паспорта. 

1.6. Оплата за навчання на підготовчих курсах здійснюється в 

«Ощадбанку» або інших комерційних банках. У квитанціях зазначається 

прізвище, ім’я та по батькові слухача підготовчих курсів. Оплата може 

вноситься одноразово, посеместрово, помісячно (І семестр: жовтень – 

грудень, ІІ семестр: січень – квітень), або, за заявою замовника освітніх 

послуг, один раз за два місяці, згідно Договору про навчання. Вартість 

освітніх послуг сплачується замовником за весь курс навчання. 

1.7. Для зарахування на підготовчі курси слухачам потрібно після 

здійснення оплати за навчання подати особову справу з таким переліком 

документів: 



- заява відповідного зразка на ім’я ректора Університету; 

- ксерокопія паспорта 1, 2 та 11 стор. (копія свідоцтва про народження); 

- оригінал табеля за останній рік навчання з печаткою ЗНЗ та підписом 

директора (якщо загальноосвітній навчальний заклад закінчено, то надати 

ксерокопію атестата, а тим особам, які навчаються в закладах професійно-

технічної освіти – копію залікової книжки); 

- довідка з навчального закладу (для осіб, які навчаються в ЗНЗ чи 

закладах професійно-технічної освіти); 

- 1 фото розміром 3х4 см.;  

Документи приймаються за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 3, 

навчальний корпус № 5, кімн. 500 або м. Вінниця, вул.Сонячна,3 (навчальний 

корпус № 1), приймальна комісія. 

 При відсутності будь-якого документа з вищезазначених, особова 

справа не приймається. 

 Режим роботи: понеділок- п’ятниця - з 08.00 до 17.00, 

                               в дні проведення занять  - з 8:00 до 19:00, обідня перерва – 

                             з 13:00 до 13:30.    

                     субота-неділя: очно-заочна форма  – з 08:00 до 17:00 

                   заочно-дистанційна форма – з 08:00 до 18:30 

1.8. Протягом навчання на підготовчих курсах слухач має право 

змінювати напрям, форму навчання та перелік навчальних дисциплін з 1-го 

числа наступного місяця, уклавши Угоду про доповнення до Договору про 

навчання та на підставі заяви, написаної на ім’я ректора Університету. 

1.9. При бажанні вивчати додаткову навчальну дисципліну після 

зарахування на підготовчі курси укладається Угода про доповнення до 

Договору про навчання з 1-го числа наступного місяця. 

1.10. Зарахування слухачів на курси ПВ можливе з першого числа 

кожного місяця. 



1.11. Відрахування слухачів з підготовчих курсів можливе за умови 

написаної на ім’я ректора заяви з першого числа наступного місяця згідно 

умов Договору. 

1.12. Вартість освітніх послуг однієї навчальної дисципліни на 

підготовчих курсах визначається наказом ректора. 

1.13. У вартість оплати за освітні послуги входять: вивчення навчальних 

дисциплін; проведення вступного тестування (для перевірки рівня знань та 

вмінь за програмою ЗНО); проведення та перевірка домашніх завдань 

проведення індивідуальних консультацій із навчальних дисциплін. 

 

ІІ. Організація навчального процесу 

2.1. Навчання здійснюється за затвердженим графіком навчального 

процесу, на рівні затверджених навчальних планів та навчальних робочих 

програм. 

2.2. Заняття проводяться за адресою: вул. Пирогова, 3, навчальний 

корпус № 5 згідно затвердженого розкладу занять. 

2.3. Кількість слухачів у навчальних групах – 20. 

2.4. Форми навчання: вечірня, очно-заочна, заочно-дистанційна;  

2.5. Для іногородніх абітурієнтів організовано роботу підготовчих курсів 

у районних центрах України. 

2.6. Навчальна робоча програма передбачає таку кількість годин із 

навчальних дисциплін: – українська мова та література – 150, англійська 

мова – 150, історія України – 150, біологія – 150, географія – 150, хімія – 150, 

математика – 150, фізика – 150. 

2.7. Заняття проводяться відповідно до чинних нормативних 

документів, робочих навчальних програм, затверджених кафедрою базових і 

спеціальних дисциплін та адаптованих відповідно до вимог Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Українського центру 

оцінювання якості освіти та діючих програм ЗНО. 



2.8. Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується 

педагогічними та науково-педагогічними працівниками кафедри базових і 

спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних 

кафедр Університету. У навчальному процесі використовуються мультимедійні 

технології, комп’ютерний клас та інші технічні засоби навчання. 

2.9. Слухачі підготовчих курсів  забезпечуються навчально-методичною 

літературою. 

2.10 Слухачі курсів ПВ після закінчення повного курсу навчання 

проходять підсумкову атестацію з навчальних дисциплін  згідно робочих 

навчальних планів та програм.  

2.11. Після закінчення повного курсу навчання на підготовчих курсах 

слухачеві видається свідоцтво (довідка) встановленого зразка.  

2.12. Зарахування слухачів підготовчих курсів на навчання до ВНАУ 

здійснюється на підставі «Правил прийому до Вінницького національного 

аграрного університету у 2018 році». 

 

ІІІ. Профорієнтаційна та виховна робота 

3.1. Слухачі ознайомлюються із Правилами вступу до вищих навчальних 

закладів України, Правилами внутрішнього розпорядку ВНАУ, Правилами 

техніки безпеки та поведінки в навчальному приміщенні, нормативно-

правовими документами Університету, Міністерства освіти і науки України 

та Українського центру оцінювання якості освіти, що пов’язані з 

особливостями навчального процесу, підготовкою до вступу у ВНЗ та до 

зовнішнього незалежного оцінювання (інформація розміщується на сайті та 

інформаційних стендах Університету). 

3.2. Протягом навчального року пропонуються: презентації 

Університету (на замовлення навчального закладу), Музею Університету, 

кафедр та лабораторій ВНАУ; участь у конференціях студентів та молодих 

учених «Аграрій» і відвідування днів відкритих дверей Університету.  

Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 11.08.2014 р. АГ № 

458777 



 

 

 


