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СТВУЗ-ХПІ-1.00-2006 

ВСТУП 

 Для здійснення реформи вищої освіти, яка направлена на підготовку 

спеціалістів у рамках Болонського процесу, потрібна якісна перебудова 

навчального процесу, чітка та раціональна його організація. 

 Для вирішення цих задач в НТУ „ХПІ” розробляється система 

стандартів з організації навчального процесу (ССОНП). 

 Стандарти ССОНП покликані забезпечити якісні та раціональні 

форми організації навчального процесу (спадкоємність вивчення 

дисциплін, виключення дублювання питань на різних курсах, підвищення 

якості навчально-методичних документів і проведення їх уніфікації та ін.). 

 Стандарт вищого навчального закладу «Система стандартів з 

організації навчального процесу. Основні положення» розроблений на 

підставі ДСТУ 1.0-2003 «Національна стандартизація. Основні 

положення». 
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СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

 
 

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ      

  З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  СТВУЗ-ХПІ 
    Основні положення        1.00-2006 

 

 

———————————————————————————————— 

 

 

Чинний  від 01.01.2007  

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 Цей стандарт встановлює порядок розробки системи стандартів з 

організації навчального процесу, загальні положення з класифікації та 

позначення стандартів, порядок підготовки їх до видання, обліку та 

зберігання. 

 Стандарт є обов’язковим для використання всіма навчальними 

підрозділами НТУ «ХПІ».  

За недотримання стандарту керівники та співробітники підрозділів 

несуть адміністративну відповідальність. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 У цьому стандарті наведені посилання на стандарти: 

 ДСТУ 1.0-2003 Національна стандартизація. Основні положення 

 СТВУЗ-ХПІ-3.01-2006 ССОНП. Текстові документи у сфері 

навчального процесу. Загальні вимоги до виконання 
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3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 3.1 Навчальний процес (НП) у вищому навчальному закладі – це 

система організаційних та дидактичних заходів, які спрямовані на 

реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні  

відповідно до державних стандартів освіти. 

 3.2 Організація навчального процесу – це розробка і застосування 

взаємозв’язаних документів, що забезпечують здійснення НП  відповідно 

до державних стандартів освіти. 

При організації НП застосовуються наступні види документів: 

 а) нормативні, у тому числі державні  стандарти освіти; 

 б) нормативно-методичні (стандарти вищого навчального закладу 

(СТВУЗ)); 

 в) організаційно-методичні (навчальні плани, структурно-логічні 

схеми, навчальні програми і т. ін.); 

г) навчально-методичні. 

 

4 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 4.1 Основні положення 

4.1.1 Стандартизація – це діяльність, яка міститься у встановленні 

положень для рішення задач, що повторюються, у будь-якій сфері 

діяльності, і є спрямованою  на досягнення оптимального ступеня 

упорядкованості у даній галузі. 

4.1.2 Головною задачею та основними напрямками роботи у галузі 

стандартизації організації навчального процесу є: 

 - планування робіт зі стандартизації; 

- розробка системи стандартів з організації навчального процесу; 

- встановлення об’єктів стандартизації; 

- уніфікація вимог до елементів навчального процесу, а також видів 

документів; 

- встановлення прогресивних вимог до елементів навчального  

процесу; 
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- забезпечення вивчення взаємозв’язаних правил з усіх дисциплін; 

- оновлення діючих стандартів університету (СТВУЗ - ХПІ) з метою 

своєчасної заміни застарілих вимог та приведення їх у відповідність до 

вимог покращення навчання студентів та підготовки спеціалістів; 

- контроль за впровадженням та додержанням стандартів 

(нормоконтроль); 

- проведення робіт із взаємодії з міждержавною та міжнародною 

стандартизацією. 

 4.2 Система стандартів з організації навчального процесу 

 4.2.1 Система стандартів з організації навчального процесу (ССОНП) 

– це сукупність взаємозв’язаних стандартів вищого навчального закладу, 

які встановлюють вимоги, норми та правила, що спрямовані на здійснення 

навчального процесу відповідно до державних стандартів освіти. 

 4.2.2 Стандарт ССОНП – це нормативно-методичний документ, що 

розроблений в установленому порядку, обов’язковий для виконання 

студентами, викладачами та іншими робітниками університету.  

 4.2.3 Стандарти ССОНП розробляють для встановлення вимог до 

елементів навчального процесу та виконання різних видів документів. 

Схема форм організації навчання студентів (елементи навчального 

процесу) приведена у додатку А. 

 

5 СКЛАД, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ 

СТАНДАРТІВ ССОНП 

 5.1 Склад стандартів ССОНП визначається у робочому порядку. 

5.2 Стандарти розподілені на класифікаційні групи: 

1 – основні положення; 

2 – вимоги до елементів НП; 

3 – вимоги до документів НП. 

 5.3 Позначення стандарту ССОНП складається з індексу стандарту, 

індексу організації, класифікаційної групи стандарту, порядкового номера 

та року затвердження стандарту. 
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Приклад позначення стандарту ССОНП 

 

 
СТВУЗ  -    ХПІ   -  1. 00  -  2006 

 

рік затвердження стандарту 

порядковий номер стандарту 

класифікаційна група  

стандарту 

індекс організації 

індекс стандарту (стандарт вищого 

навчального закладу) 

 

 

 

6  ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ПІДГОТОВКИ 

СТАНДАРТІВ ДО ВИДАННЯ 

 6.1 Розробку стандартів університету здійснюють навчальні 

підрозділи НТУ «ХПІ» під керівництвом методичної Ради. 

 6.2 Організаційно-методичне керівництво з розробки стандартів 

здійснює навчально-методичний відділ стандартизації (НМВС). 

6.3 НМВС несе відповідальність за якість та строки проведення 

експертизи та розгляду проектів стандартів. 

6.4 Навчальні підрозділи здійснюють розробку проектів стандартів  

відповідно до затвердженого плану та передають їх на розгляд до НМВС. 

 6.5 НМВС протягом 30 днів проводить експертизу проекту стандарту 

і розсилає його на відгук кафедрам та іншим зацікавленим підрозділам. 

 6.6 Підрозділи, які отримали проект стандарту, складають на нього 

відгук і передають його до НМВС не пізніше, ніж через 20 днів з дня 

отримання проекту стандарту. 

 Відгуки, які направлені пізніше встановленого строку, розглядаються 

за розсудом розробника. 
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6.7 НМВС сумісно з розробником стандарту обробляє отримані 

відгуки і складає зведення відгуків, додаток Б. 

 На підставі зауважень та пропозицій розробник доробляє проект 

стандарту. 

 6.8 Дороблену редакцію проекту стандарту разом зі зведенням 

відгуків НМВС направляє до підрозділів НТУ «ХПІ»  для узгодження. 

 Після узгодження проект стандарту має бути підписаний керівником 

підрозділу. Узгодження стандарту у формі «Узгоджено із зауваженнями» 

не допускається. 

 За наявності суттєвих розбіжностей щодо проекту стандарту, НМВС 

організує їх розгляд та зняття. 

 6.9 Узгоджений проект стандарту розглядається на засіданні 

узгоджувальної комісії, де приймається рішення про передачу його на 

затвердження. 

 6.10 НМВС реєструє проект стандарту і готує проект наказу про 

затвердження та уведення стандарту у дію. 

6.11 Стандарт університету затверджує ректор. 

До видання стандарти готує НМВС спільно з підрозділом-

розробником. 

 Правила побудови, викладення та оформлення стандартів необхідно 

виконувати, керуючись цим стандартом і стандартом університету  

СТВУЗ-ХПІ-3.01. 

6.12 Облік, зберігання, своєчасний перегляд, внесення змін та 

скасування стандартів, а також забезпечення підрозділів університету 

стандартами здійснює НМВС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК А 
 

Схема форм організації навчання студентів 
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ДОДАТОК Б 

 

Форма зведення відгуків на проект стандарту 

 

 

ЗВЕДЕННЯ ВІДГУКІВ 

на _____ редакцію проекту СТВУЗ-ХПІ- 
     номер 

  ______________________________________________________ 
                  (назва стандарту) 

 

Номер розділу, 

підрозділу, 

пункту, під- 

пункту, додатку 

 

Найменування 

кафедри, 

факультету 

 

Зауваження 

і (або) 

пропозиція 

 

Висновок 

розробника 

1 2 3 4 

    
    

    

    

    
    

    

 

 

______________________   _______________   _________ 

(Відповідальний виконавець)  (П.І.Б.)       (Підпис) 

 

 Примітки: 

 1 Зауваження та пропозиції у зведенні відгуків викладають у такій 

послідовності: 

- за проектом стандарту у цілому; 
- за передмовою; 

- за загальними розділами («Вступ», «Галузь застосування», «Нор- 

мативні посилання», «Визначення», «Позначення та скорочення»; 
- за вимогами, які викладаються у стандарті. 

2 У графі 3 зведення відгуків приводять зміст кожного зауваження 

та пропозиції. Однотипні зауваження та пропозиції слід групувати в одну 

позицію, перелічивши усі кафедри, які направили такі зауваження. 
 3 У графі 4 зведення відгуків приводять висновки підрозділу 
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розробника проекту стандарту відносно кожного зауваження та пропозиції 
з відповідним обґрунтуванням. 

 Висновки слід приводити з використанням таких формулювань: 

 «Прийнято» – якщо зауваження або пропозиція приймається 

повністю; 
 «Прийнято частково» – якщо зауваження або пропозиція 

приймається не повністю. Далі приводять обґрунтування відхилення 

деяких зауважень або пропозицій та номер пункту нової редакції проекту 
стандарту, який ураховує це зауваження або пропозицію; 

 «Узято до відома» – якщо розробник із зауваженням або 

пропозицією згоджується, але воно не має прямого відношення до даного 

проекту стандарту; 
 «Відхилено» – якщо зауваження або пропозиція не приймається. 

Далі викладають обґрунтування відхилення зауваження або пропозиції. 
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