1. Підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без
громадянства (далі – ПВ) з підготовки до вступу у заклади вищої
освіти України є навчально-науковим та адміністративним підрозділом
кафедри лінгвістичної підготовки (далі – кафедра ЛП) Одеської
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі - ОНАЗ).
2. Головними завданнями ПВ є:
Підготовка іноземних абітурієнтів до успішного навчання в ОНАЗ за
основними спеціальностями, а також в інших закладах вищої освіти (далі –
ЗВО) України за інженерно-технічними, інженерно-економічними медичнобіологічними та гуманітарними спеціальностями, а саме:
2.1. Мовна підготовка іноземних громадян, яка проводиться на ПВ
шляхом організації вивчення української та російської мов в обсягах,
достатніх для навчання на першому (бакалаврському), другому
(магістерському), третьому (освітньо-науковому/науковому) рівнях вищої
освіти та у сфері післядипломної освіти згідно з навчальними планами та
програмами розробленими кафедрою ЛП та затвердженими Методичною
радою ОНАЗ (з урахуванням планів та програм, рекомендованих науковометодичною комісією МОН України з підготовки іноземних громадян до
вступу у ЗВО України).
2.2.
Систематизація знань, здобутих іноземцями в рамках повної
середньої освіти на батьківщині, та доведення їх до рівня вимог середньої
освіти України з предметів, рекомендованих Приймальною комісією (далі –
ПК) для вступу на навчання залежно від обраної іноземцями спеціальності та
рівня вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами
затвердженими Методичною радою ОНАЗ (з урахуванням планів та програм,
рекомендованих науково-методичною комісією МОН України з підготовки
іноземних громадян до вступу у ЗВО України).
2.3.
Соціокультурна, правова та психологічна адаптація іноземних
громадян, що навчаються на ПВ, до нових умов навчання та перебування в
Україні, яка реалізується шляхом організації кураторами академічних груп
позаурочної культурно-виховної та роз’яснювально-виховної роботи. Ця
робота направлена насамперед на пропаганду культурних цінностей
українського народу, здорового способу життя, залучення іноземних
студентів до художньої самодіяльності та спорту, знайомство з сучасними
соціально-побутовими реаліями, з визначними місцевими пам’ятками,
цікавими історичними фактами та значними культурними подіями у житті
Одеси та України, а також ознайомлення іноземців з нормативноправовими документами українського законодавства, які стосуються
правового статусу іноземців, їх в’їзду, виїзду, перебування на території
України тощо, а також правилами внутрішнього розпорядку ОНАЗ,
Кодексу етики студента ОНАЗ та правилами проживання у гуртожитках

ОНАЗ. Куратори призначаються завідуючим кафедри ЛП з числа
викладачів кафедри, що працюють на ПВ, окремо для кожної групи.
3. Структурно ПВ складається із відповідального за роботу на ПВ,
який
призначається завідуючим кафедрою ЛП з числа викладачів
кафедри ЛП та виконує свої обов’язки відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова» та «Інструкції
по плануванню та обліку робочого науково-педагогічного
та
педагогічного навантаження працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова», а також
групи організаційно-методичного забезпечення, до складу якої входять 2
провідних фахівця кафедри ЛП, які організують та координують мовну
підготовку слухачів ПВ, а також підготовку з природознавчих та
гуманітарних дисциплін згідно з затвердженими Методичною радою
ОНАЗ навчальними та робочими програмами, а також здійснюють
контроль за
дотриманням
єдиного
мовного
режиму в
навчальному процесі
та спадкоємністю змісту дисциплін, що
викладаються на ПВ за певним напрямом підготовки.
Відповідальний за роботу на ПВ та члени групи організаційнометодичного
забезпечення
у
своїй
роботі
безпосередньо
підпорядковуються завідувачу кафедри ЛП, який в свою чергу, у частині
роботи з іноземцями підпорядковується проректору з науковопедагогічної роботи та міжнародних зв’язків.
4. Відповідальний за роботу на ПВ :
4.1. Безпосередньо керує навчальною, виховною та науковометодичною роботою на ПВ.
4.2. Відповідає за розробку навчальних планів та програм та
контролює їхнє виконання .
4.3. Здійснює контроль за навчальним процесом .
4.4. Керує складанням графіків навчального процесу, розкладом
занять та контролює їх виконання.
4.5. Організує та контролює самостійну роботу студентів.
4.6. Забезпечує контроль за проведенням іспитів та заліків згідно з
навчальним планом .
4.7. Керує роботою з підготовки, а також придбання для
поповнення бібліотечного фонду Академії підручників,
навчально-методичних посібників тощо для занять на ПВ.
4.8. Керує роботою по підвищенню кваліфікації викладацького
складу ПВ.
4.9. Керує роботою групи організаційно-методичного забезпечення.
4.10. Контролює відвідування занять студентами та дотримання
викладацької дисципліни.
4.11. Призначає кураторів навчальних груп з числа викладачів, що

працюють на ПВ та здійснює планування і контроль їхньої
позаурочної культурно-виховної та роз’яснювально-виховної
діяльності.
4.12. Проводить роботу по пошуку та залученню кваліфікованих
кадрів для роботи на ПВ.
5. Зарахування іноземних громадян на ПВ здійснюється в
індивідуальному порядку упродовж року за наказом ректора ОНАЗ, після
підписання контракту на навчання та оплати вартості навчання і проживання
у гуртожитку ОНАЗ згідно затвердженого кошторису.
6. Зарахування іноземців за навчальними програмами ПВ, з вивчення
державної мови та/або мови навчання здійснюється без вступних
випробувань за умови наявності у них повної загальної середньої освіти,
отриманої за межами України.
7. На ПВ іноземці зараховуються тільки за денною формою навчання
за результатами розгляду поданих згідно з пунктом 15 «Положення про
прийом та навчання іноземних громадян та осіб без громадянства ОНАЗ ім.
О.С. Попова» на підставі укладеного договору (контракту) на навчання або
листа-направлення МОН.
8. Оцінку поданих іноземцями документів з метою видачі запрошення
на навчання та зарахування на ПВ проводить Відбіркова комісія ОНАЗ (далі ВК) відповідно до «Положення про Відбіркову комісію з прийому на
навчання іноземних громадян ОНАЗ ім. О.С. Попова».
9. Усі іноземці, зараховані на навчання до Академії за денною формою
навчання, забезпечуються місцями у гуртожитках Академії протягом усього
терміну навчання. Поселення у гуртожиток відбувається відповідно до
затвердженого Порядку, оприлюдненого на веб-сайті ОНАЗ.
10. Накази про зарахування іноземних громадян на ПВ та накази на
поселення до гуртожитку готує Міжнародний відділ (далі – МВ). Накази про
зарахування іноземних громадян
формуються в Єдиній державній
електронній бази з питань освіти (далі ЄДБО).
11. Навчання іноземців на ПВ здійснюється тільки за денною формою
навчання згідно з навчальними планами та програмами з дисциплін, які
передбачені для вступних випробувань для ЗВО України та затверджені
Методичною Радою ОНАЗ.

12. Навчання на ПВ відбувається протягом навчального року з 1
вересня по 30 червня. Навчальні групи для слухачів ПВ відкриваються за
умови наповнюваності групи від 6 до 10 осіб і починають свою роботу в
залежності від терміну прибуття іноземних громадян до ОНАЗ.
13. Відповідальний за роботу на ПВ складає графік навчального
процесу для кожної групи окремо, який, в залежності від початку роботи
групи, може передбачати скорочення канікул та
пересування дати
закінчення ПВ на більш пізній термін.
14. Іноземні громадяни, що навчаються на ПВ, складають екзамени та
заліки згідно з навчальним графіком, затвердженим навчальним відділом
ОНАЗ для кожної групи окремо.
15. Після успішного закінчення ПВ іноземець отримує «Свідоцтво
про закінчення підготовчого відділення
для іноземців та осіб без
громадянства» (свідоцтва виготовляються за зразком згідно з додатком до
«Порядку організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства», затвердженим Наказом МОН № 1541 від 01.11.2013 року (із
змінами, внесеними згідно з Наказами МОН № 1272 від 11.12.2015 року та
№ 1167 від 11.08.2017 року).
16. Іноземні слухачі ПВ, які не склали екзамен/залік у період сесії,
надається можливість повторного складання екзамену/заліку у термін до
двох тижнів після закінчення сесії.
17. Іноземним слухачам ПВ, які проявили сумлінне ставлення до
навчання, але не показали знань, достатніх для продовження навчання в
ЗВО України через об’єктивні причини (хвороба/травма, тяжка фізіологічна
та психологічна адаптація до нових умов існування, обумовлене
індивідуальними
властивостями
характеру
уповільнене
засвоєння
навчального матеріалу), пропонується повторне навчання на ПВ за
умов нового контракту.
18. В разі недостатньо сумлінного відношення до навчання, іноземні
громадяни, що не склали екзамени на ПВ, відраховуються та повертаються
на
батьківщину. Таким особам видається довідка, засвідчена
проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, яка
містить перелік дисциплін, кількість навчальних годин, відведених на
вивчення відповідного предмету та показані під час екзаменів результати
оцінювання з певної дисципліни.
19. Академічна відпустка у зв’язку зі станом здоров’я для іноземних
громадян, що навчаються на ПВ, не передбачається. В разі неможливості
продовжувати навчання на ПВ з об’єктивних причин (наприклад, у зв’язку зі

