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ПОЛОЖЕННЯ 

про Курси підвищення рівня володіння англійською мовою 

в Одеському державному університеті внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Курси підвищення рівня володіння англійською мовою 

в Одеському державному університеті внутрішніх справ (далі – Положення) 

розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної та 

комунальної форми власності», наказу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 

736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та 

комунальними навчальними закладами», наказу ОДУВС від 12.08.2016 № 224 

«Про затвердження положення про порядок надання платних освітніх та інших 

послуг університетом» та Статуту ОДУВС. 

1.2. Курси покращення рівня володіння англійською мовою в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ (далі – Курси) створюються 

відповідно до порядку надання платних освітніх послуг наказом ректора 

університету. 

1.3. Курси не є самостійною юридичною особою, у своїй діяльності 

використовує реквізити університету та діє на підставі цього Положення. 

1.4. Положення визначає порядок організації освітнього процесу на Курсах.  

1.5. Адреса знаходження Курсів: вул. Успенська, 1, м. Одеса, 65014. 
 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ 

Курси створюються для підвищення рівня і якості володіння англійською 

мовою постійним та перемінним складом університету та іншими громадянами 

(далі – слухачі), організація процесу навчання відповідно до 

загальноєвропейських вимог та норм, розвитку контактів із закладами освіти 

іноземних держав із метою активізації співробітництва у сфері навчання та науки, 

організації навчальних, наукових стажувань курсантів та працівників 

університету в європейських закладах освіти, оцінка рівня знань з англійської 

мови за загальноприйнятою європейською системою, підготовка слухачів до 

складання іспитів з англійської мови. 
 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

3.1. Основні завдання: 

3.1.1. підвищення рівня володіння англійською мовою; 

3.1.2. науково-методичне забезпечення вивчення англійської мови; 

3.1.3. удосконалення форм і методів навчання, використання 

загальноєвропейської системи оцінювання та класифікації рівнів оволодіння 



англійською мовою; 

3.1.4. науково-методичне забезпечення підготовки до складання іспитів з 

англійської мови; 

3.1.5. науково-методичне забезпечення іспитів з англійської мови; 

3.2. Основні функції організації і проведення занять: 

3.2.1. поглиблене вивчення англійської мови; 

3.2.2. підготовка до складання міжнародних іспитів для слухачів курсів; 

3.2.3. підготовка до іспитів, які проводяться за технологіями зовнішнього 

незалежного оцінювання якості знань. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КУРСІВ 

4.1. Заняття проводяться науково-педагогічними (педагогічними) 

працівниками університету згідно з розкладом. 

4.2. Навчальні групи комплектуються зі слухачів із приблизно однаковим 

рівнем володіння англійською мовою, що визначається за результатами вхідного 

тестування. 

4.3. Організація навчання слухачів здійснюється керівником Курсів, який: 

4.3.1. завчасно інформує слухачів та залучених до навчального процесу 

спеціалістів щодо організації навчання, подання та оформлення відповідних 

документів; 

4.3.2. розміщує відповідну інформацію на офіційному вебсайті; 

4.3.3. здійснює інші організаційні заходи, пов’язані з проведенням занять на 

Курсах; 

4.3.4. контролює проведення навчального процесу. 

4.4. Зарахування на навчання здійснюється на підставі наказу ректора 

університету відповідно до заяви про зарахування на Курси за формою, 

наведеною в додатку 1 цього Положення. 

4.5. Навчання слухачів та проведення іспитів здійснюється на підставі 

договорів, укладених між університетом і замовником. Оплата за надані освітні 

послуги здійснюється на підставі договору та акта наданих послуг. 

4.6. Оплата праці осіб, які залучаються до навчання слухачів, визначається 

відповідно до законодавства. 

 

5. ТРИВАЛІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ 

5.1. Тривалість навчання на курсах визначається відповідною програмою 

підготовки. 

5.2. Завершення навчання на курсах засвідчує підсумковий контроль 

слухачів. 

5.3. Для проведення підсумкового контролю створюється екзаменаційна 

комісія. До складу екзаменаційної комісії входять науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники університету та інші кваліфіковані спеціалісти, які були 

залучені до проведення занять. 

5.4. Особи, включені до складу комісії, є відповідальними за об’єктивність та 

достовірність результатів підсумкового контролю (тестів). 

 

  



Додаток 1 до Положення про Курсів покращення рівня 

володіння англійською мовою в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ 

 

Ректорові Одеського державного 

університету внутрішніх справ  

Сергію КУЗНІЧЕНКУ 

 

від _______________________________ 
                          (прізвище, ініціали) 

________________________________________________ 

                                    (телефон) 

 

 

ЗАЯВА  

 

Прошу зарахувати мене на Курси покращення рівня володіння англійською 

мовою в Одеському державному університеті внутрішніх справ для поглибленого 

вивчення англійської мови з _______ 20 ___ по _______ 20_____. 

 

 

«_____» ________20____                ____________                     ___________________ 
                                                                                         (підпис)                                          (ім’я та прізвище) 


