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1. Загальні положення 

1.1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка 

фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» може здійснюватись на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «Кваліфікованого робітника» за 

скороченим на 1-2 роки терміном. З метою мінімізації академічної різниці 

вступників на 3 курси освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки 

фахівців ОКР «Молодший спеціаліст» за відповідними спеціальностями 

запроваджується вирівнювальний літній семестр.  

1.2. Організація навчального процесу протягом вирівнювального 

літнього семестру регламентується Законами України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Положенням Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. 

№161 «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах». 

1.3. Організацію навчального процесу вирівнювального літнього семестру 

здійснює навчальна частина коледжу.  

 

2. Мета та завдання вирівнювального літнього семестру 

2.1. Основною метою вирівнювального літнього семестру є: - мінімізація 

академічної різниці для осіб із числа кваліфікованих робітників, зарахованих 

на 3 курси ОПП підготовки молодших спеціалістів за відповідними 

спеціальностями.  

2.2. Основним завданням вирівнювального літнього семестру є: - 

посилення суспільно-гуманітарної та професійно-орієнтованої підготовки 

освітньо-професійних програм кваліфікованих робітників, з метою їх 

перезарахування для освітньо-професійних програм молодших спеціалістів; - 

вирівнювання базової професійної підготовки вступників із числа 

кваліфікованих робітників з відповідною підготовкою студентів третіх курсів 

освітньо-професійних програм «Молодших спеціалістів», шляхом надання їм 

науково-консультаційних, інформаційних та інших послуг, передбачених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про 



затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності».  

 

3. Організація навчального процесу вирівнювального літнього 

семестру 

3.1. Набір слухачів здійснюється на основі укладання договорів з 

юридичними та фізичними особами.  

3.2. Навчання у вирівнювальному літньому семестрі здійснюється на 

підставі наказу директора про зарахування на 3 курси ОКР «Молодший 

спеціаліст» за відповідними спеціальностями підготовки.  

3.3. Термін вирівнювального літнього семестру визначається 

навчальною частиною, але він не повинен перевищувати 2 тижні і має 

закінчуватися до 30 серпня поточного року.  

3.4. Комплектування навчальних груп слухачів здійснюється за 

відповідними спеціальностями підготовки молодших спеціалістів.  

3.5. Навчальний процес забезпечують викладачі Малинського фахового 

коледжу, залучені до роботи у вирівнювальному літньому семестрі, за 

погодженням з навчальною частиною.  

3.6. Успішність слухачів визначається відповідно до Положення про 

семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків.  

3.7. При невиконанні особою навчального плану, а також у випадку 

порушення нею правил внутрішнього розпорядку така особа відраховується 

із числа слухачів вирівнювального літнього семестру за поданням заступника 

директора з навчальної роботи.  

3.8. Слухачам, які виконали всі вимоги навчальних планів, навчальні 

дисципліни пере зараховуються із відповідним документальним 

оформленням.  

 

 



4. Планування і забезпечення навчального процесу 

4.1. Планування і забезпечення навчального процесу здійснюється за 

навчальними планами, які розробляються навчальною частиною і 

затверджуються у відповідному порядку.  

4.2. Навчальні заняття плануються на 2 тижні і закінчуються не пізніше 

30 серпня поточного року згідно з розкладом, який складається на зазначений 

термін, включаючи вихідні та святкові дні.  

4.3. Записи про проведені заняття, відвідування та успішність слухачів 

проводять в журналах за відповідний термін.  

4.4. Педагогічні працівники, залучені до проведення занять у 

вирівнювальному літньому семестрі представляють у навчальну частину 

навчально-методичні комплекси з відповідних дисциплін, які включають 

методичні рекомендації щодо самостійної роботи слухачів.  

4.5. Слухачі користуються лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, 

бібліотекою, читальним залом, обчислювальною технікою, навчально-

методичним забезпеченням коледжу.  

4.6. На період вирівнювального літнього семестру слухачі 

забезпечуються гуртожитком за окрему плату.  

 

5. Фінансове забезпечення 

5.1. Фінансування навчального процесу вирівнювального літнього 

семестру,здійснюється за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб на 

основі відповідного кошторису, затвердженого директором коледжу.  

5.2. Кошторис витрат на підготовку слухачів з розрахунку на одну 

особу, розробляє головний бухгалтер разом з навчальною частиною на основі 

робочого навчального плану, кількості слухачів у групі та інших складових, 

пов’язаних із забезпеченням навчального процесу.  

5.3. Використання коштів, отриманих від діяльності вирівнювального 

літнього семестру, проводиться на основі кошторису видатків, що 

затверджуються директором коледжу щорічно. Оплата праці відповідної 



категорії працівників здійснюється за погодинною системою оплати праці 

відповідно до фактичної кількості прочитаних годин, згідно ставок 

погодинної оплати праці, за довідкою навчальної частини. 


