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ПОЛОЖЕННЯ
п р о ІНСТИТУТ підготовки іноземних громадян
Одеського національного політехнічного університету

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Інститут підготовки іноземних громадян (І П І Г) створюється на базі
підготовчого факультету для іноземних громадян і є структурним
підрозділом Одеського національного політехнічного університету.
1.2. інститут в своїй діяльності керується:
- Законом України „Про вищу освіту” та іншим чинним
законодавством України;
- Законом України „Про
правовий статус Іноземців та осіб без
громадянства”;
- постановами та розпорядженнями Кабінету М іністрів України
стосовно навчання іноземних громадян;
- нормативними і розпорядчими актами М іністерства освіти і науки
України;
- „Статутом університету”, наказами і вказівками ректору університету;
- „Положенням про інститут підготовки іноземних громадян”.
Інститут має круглу печатку із зазначенням свого найменування і
відповідні штампи; 1 П І Г може мати бланки зі своїми реквізитами,
зразки яких затверджуються ректором університету.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ.
2.1. Основним завданням
Інституту підготовки іноземних громадян є
підготовка іноземних громадян до навчання у вузах України і ближнього
зарубіжжя, а також мовна та мовно-професійна підготовка іноземних
студентів, які навчаються на основних факультетах та в інститутах
університету. Навчання здійснюється на контрактній основі та за
бюджетні кошти.
2.2, Підготовка іноземних громадян на початковому етапі навчання
здійснюється за такими напрямками:
- інженерно-технічний та інженерно-економічний;
- економічний;

- медико-біологічний;
- гуманітарний.
М етою початкового етапу навчання є надання іноземним студентам
належної мовної та предметно-мовної компетенції, необхідної для
подальшого навчання в ОНПУ та інших вузах України.
2.3. Метою роботи Інституту підготовки іноземних громадян при навчанні
іноземних студентів на основних факультетах та інститутах ОНПУ є
надання належного рівня професійно мовної компетенції для забезпечення
умов отримання вищої освіти
за обраними спеціальностями і
спеціалізаціями.
2.4. Функції інституту, які випливають з поставлених завдань:
2 4.1.
2.4.2.

2.4.3.

2 4.4.

2.4.5.

Організація та проведення навчально-виховного процесу з
іноземними студентами.
Створення необхідного навчально-методичного забезпечення для
якісного проведення навчального процесу, а саме написання
підручників, посібників та інших видів навчально-методичної
літератури.
Виконання наукових досліджень з проблем науково-методичного
забезпечення, організації та проведення навчально-виховного
процесу з іноземними студентами.
Організація і проведення виховної роботи з іноземними
студентами з метою їх комплексної адаптації до нового освітнього
та соціально-культурного середовища.
Розвиток та підтримання у належному стані матеріально-технічної
бази інституту.

3. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН.
3.1.

До складу інституту входять такі підрозділи:
- кафедра лінгводидактики;
- кафедра природознавчих наук;
- кафедра української та російської мови;
- кабінет інформатики;
- методичний кабінет;
- деканат.

3.2.

На кафедру лінгводидактики покладаються функції мовної підготовки
іноземних студентів на початковому етапі навчання.

.3.

На кафедру природознавчих наук покладаються функції предметної та
предметно-мовної підготовки іноземних студентів на початковому етапі
навчання.

.4, На кафедру української та російської мов покладаються функції
подальшого удосконалення мовної та надання необхідного рівня
професійно-мовної підготовки іноземних студентів, які навчаються на
зсновних факультетах та
інститутах ОНПУ, а також взаємодія і
координація з питань навчання іноземних студентів з відповідними
навчальними структурами ОНПУ.
.5, На деканат покладаються функції керівництва, організації та контролю
проведення навчально-виховного процесу в Інституті.

. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
.1. Навчальний процес здійснюється за навчальними планами і програмами,
розробленими на підставі діючих положень М іністерства освіти і науки
України і Одеського національного політехнічного університету, та
графіком навчального процесу, який затверджений ректором університету.
.2.

Навчання студентів в інституті проводиться:
- на початковому етапі у інтернаціональних групах та потоках;
- на основних курсах у інтернаціональних групах, які формуються з
урахуванням спеціалізацій іноземних студентів.

.3. По закінченні початкового етапу навчання студенти складають іспити, які
вважаються
вступними до вищих учбових закладів, і отримують
відповідні свідоцтва державного зразка.
.4. Студенти основних курсів складають державний іспит з російської
(української) мови наприкінці третього року навчання.

. КЕРІВНИЦТВО ІНСТИТУТОМ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ
ГРОМАДЯН.
.1. Керівництво Інститутом підготовки іноземних громадян здійснює
директор інституту, який підпорядковується ректору університету і
призначається на посаду наказом ректора та звільнюється з посади
ректором відповідно до Закону України „Про вищу освіту”.
На посаду директора інституту призначаються особи із числа науковопедагогічних працівників, які мають вчене звання
„професор” або
„доцент”.
З директором інституту укладається контракт.
.2. Директор інституту в межах наданих йому повноважень:

-

■-

-

видає розпорядження, що стосуються діяльності
інституту, ЯКІ с
обов’язковими для виконання всіми працівниками і студентами
інституту;
вирішує всі питання діяльності інституту;
вносить пропозиції ректору щодо організації роботи інституту,
призначення і звільнення працівників, удосконалення структури і
штатного розкладу, змін і доповнень до „Положення про Інститут
підготовки іноземних громадян”;
здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією
навчального процесу, виконанням навчальних планів і програм;
за результатами екзаменаційних сесій видає відповідні розпорядження;
забезпечує ВИКОНаННЯ співробітниками І студентами інституту „Правил
внутріш нього розпорядку університету”.

5.3. Директор інституту в установленому порядку звітує перед ректором
університету про результати діяльності інституту.
5.4. Директор інституту відповідає за стан організації навчального процесу в
Інституті, збереження майна і приміщень, які закріплені за інститутом, за
дотримання всіма співробітниками і студентами інституту вимог
„Статуту” і „Правил внутрішнього розпорядку університету”.
5.5. Директор інституту частину своїх повноважень може делегувати своїм
заступникам. Заступник призначається на посаду і звільняється з посади
ректором в установленому законодавством порядку. Заступники
директора призначаються з числа викладачів, що мають досвід навчальної
і виховної роботи з іноземними студентами. Права, обов’язки і
відповідальність заступника директора інституту
визначаються його
посадовою інструкцією.
5.6. В інституті під головуванням директора організується та функціонує Рада
інституту, яка працює у відповідності з затвердженим „Положенням про
Раду інституту”.

6. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ І
СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН.
6.1. Права, обов’язки
і відповідальність співробітників інституту
визначається їх посадовими інструкціями і „Правилами внутрішнього
розпорядку університету”.
6.2. Права, обов’язки і відповідальність студентів інституту визначається
„Статутом університету” і „Правилами внутрішнього розпорядку
університету”.

;. МАЙНО І КОШТИ ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ
ГРОМАДЯН.
7.1. Фінансування підрозділів інституту здійснюється на підставі бюджетних
га позабюджетних коштів.
7.2. Позабюджетними джерелами фінансування є:
- кошти за надання освітніх послуг іноземним громадянам;
- кошти з інших джерел згідно з діючим законодавством України.
7.3. Витрати позабюджетних коштів здійснюються на підставі кошторису,
який погоджується з проректором з економічних питань і затверджується
ректором університету.
7.4. Ректор університету закріплює за інститутом необхідні приміщення для
проведення навчального процесу, місця
для іноземних студентів в
гуртожитках ун і верситету.
' .5. Фінансова самостійність інституту забезпечується представленням йому
внутрішнього рахунку (субрахунку) інституту.
Університет створює інституту умови для використання власних коштів
при дотриманні законності та штатно-фінансової дисципліни на підставі
кошторису, який щорічно затверджується.

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ.
8.1. Склад
Інституту підготовки іноземних громадян може змінюватись
шляхом входження до нього або виходу з нього структурних підрозділів
університету.
8.2. Ліквідація Інституту підготовки іноземних громадян відбувається за
рішенням Вченої Ради і на підставі наказу ректора університету.

В.В. Булгар

