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СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Система стандартів з  

організації навчального процесу 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Порядок організації та проведення  

 

 

 

СТВУЗ-ХПІ 

1.03-2007 

 

        Чинний  від    01.01.2008 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 Цей стандарт встановлює порядок організації та проведення 

контролю усіх видів документів, що розробляються у сфері навчального 

процесу (НП), щодо правильності їх виконання відповідно до вимог 

чинних стандартів та інших нормативних документів (нормоконтроль). 

 Стандарт є обов’язковим для використання всіма навчальними 

підрозділами НТУ «ХПІ». 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 У даному стандарті є посилання на такі стандарти:  

 СТВУЗ-ХПІ-2.01-2007 ССОНП. Дипломні проекти та дипломні 

роботи. Загальні вимоги 

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

навчального процесу. Загальні вимоги до виконання 

СТВУЗ-ХПІ-3.03-2006  ССОНП. Конструкторські документи у сфері 

навчального процесу. Загальні положення 

 СТВУЗ-ХПІ-3.04-2006   ССОНП. Конструкторські документи у сфері 

навчального процесу. Формати. Основні надписи. Вимоги до виконання 
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 СТВУЗ-ХПІ-3.05-2002  ССОНП. Конструкторські документи. 

Креслення. Вимоги до виконання 

 СТВУЗ-ХПІ-3.06-2002  ССОНП. Конструкторські документи. 

Специфікації. Вимоги до виконання 

 СТВУЗ-ХПІ-3.07-2007 ССОНП. Конструкторські документи у сфері 

навчального процесу. Схеми. Загальні вимоги до виконання 

 СТВУЗ-ХПІ-3.08-2007 ССОНП. Технологічні документи у сфері 

навчального процесу. Вимоги до виконання 

 

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 3.1 Нормоконтролю підлягають навчально-методичні документи 

(методичні вказівки, посібники, у тому числі наочні та ін.), що 

розробляються у навчальних підрозділах НТУ «ХПІ», а також документи, 

які виконуються студентами у всіх видах робіт: обов’язкові домашні 

роботи (ОДР), лабораторні роботи (ЛР), практичні роботи (ПР), курсові 

роботи (КР), курсові проекти (КП), дипломні роботи (ДР), дипломні 

проекти (ДП). 

 3.2 Навчально-методичні документи, які не пройшли нормоконтроль, 

до затвердження та видання не приймаються, а документи, що 

виконуються студентами, – до заліку або захисту не допускаються. 

 3.3 Відповідальність за правильність виконання документів 

відповідно до встановлених норм несе їх розробник. 

 

4 ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ НОРМОКОНТРОЛЮ 

 4.1 Проведення нормоконтролю повинно бути спрямоване: 

1) на підвищення якості виконання та оформлення документів; 

2) на додержання в документах норм та вимог, що  встановлені у  

нормативно-методичних документах кафедри, стандартах вузу та 

державних стандартах; 

3) на досягнення значного рівня уніфікації при виконанні та оформ- 

ленні однорідних документів; 

4) на активізацію пізнавальної діяльності студентів з використання 
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та вивчення вимог стандартів та інших нормативних документів при 

виконанні технічної документації; 

5) на підвищення рівня знань студентів та викладачів з питань 

стандартизації; 

 6) на надання методичної допомоги з використання стандартів 

викладачам та практичної – студентам. 

 

5 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НОРМОКОНТРОЛЮ 

 5.1 Нормоконтроль навчально-методичних документів проводить 

навчально-методичний відділ стандартизації (НМВС). На документі, що 

пройшов нормоконтроль, повинен стояти підпис перевіряючого та 

реєстраційний номер. 

5.2 Нормоконтроль документів студентських робіт проводить 

викладач і ставить свій підпис у графі (рядку) «Н.контр.» (нормоконтроль) 

до моменту здачі ОДР, ЛР, ПР, КР, КП. 

 5.3 Нормоконтроль ДР та ДП рекомендується доручати незалежному 

експерту з числа співробітників кафедри (викладач, науковий 

співробітник, інженер) з виділенням йому відповідного робочого часу. 

 5.4 Методичне керівництво з проведення нормоконтролю документів 

студентських робіт здійснює відповідальний зі стандартизації на кафедрі. 

 5.5 Прийняті студентські роботи підлягають вибірковому 

нормоконтролю на кафедрі, який організує відповідальний зі 

стандартизації. Результати нормоконтролю відповідальний доповідає на 

засіданні кафедри, де вони обговорюються в міру необхідності, але не 

рідше одного разу на семестр. 

 5.6 Документи студентських робіт, які пройшли нормоконтроль на 

кафедрі, подаються на нормоконтроль до НМВС відповідно із графіком 

перевірки факультетів. 

 5.7 Результати нормоконтролю, що проводиться в НМВС, 

обговорюються на засіданні методичної комісії зі стандартизації (МКС) 

спільно з методичною комісією з дипломного та курсового проектування. 

 За необхідності результати нормоконтролю можуть виноситися на 

обговорення методичної ради НТУ «ХПІ». 
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 5.8 На підставі висновку МКС кафедра розробляє та затверджує 

заходи з  підвищення якості документів, що виконуються студентами. 

 

6 ЗМІСТ НОРМОКОНТРОЛЮ 

 6.1 Приблизний зміст нормоконтролю в залежності від виду 

документа наведено у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Види документів Що перевіряється 

1 Документи усіх видів в 

усіх роботах (ОДР, ЛР, ПР, 

КР, ДР) 

     1) комплектність документів відповідно 

до нормативно-методичних документів 

кафедри; 

     2) виконання документа відповідно до 

встановленого на нього стандарту вузу та 

нормативно-методичного документа 

кафедри; 

     3) наявність та правильність посилань на 

стандарти. 

 

1.1 Текстові документи      1) додержання вимог СТВУЗ-ХПІ-3.01; 

     2) структура документа відповідно до 

встановленого на нього нормативно-мето-  

дичного документа кафедри. 

 

1.2 Завдання     1) відповідність форми та змісту завдання 

вимогам СТВУЗ-ХПІ-2.01. 

 

1.3 Відомість документів 

дипломного проекту 

(дипломної роботи) 

     1) відповідність форми та змісту 

відомості вимогам СТВУЗ-ХПІ-2.01; 

     2) позначення, що присвоюється 

документу. 

 

1.4 Конструкторські 

документи усіх видів 

     1) додержання СТВУЗ-ХПИ-3.03, 

СТВУЗ-ХПИ-3.04; 

     2) позначення документів, що присвою- 

ється відповідно до встановленої системи. 
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Продовження таблиці 6.1 

Види документів Що перевіряється 

1.4.1 Специфікація      1) додержання вимог СТВУЗ-ХПИ-3.06. 

 

1.4.2 Кресленики 

деталей, складальні, 

загального виду, 

габаритні та монтажні 

     1) додержання вимог стандартів ЄСКД, 

СТВУЗ-ХПИ-3.05;  

     2) раціональне використання конструктивних 

елементів, їх розмірів, видів, допусків та 

посадок. Можливість об’єднання близьких за 

розміром та східних за видом і призначенням 

елементів. 

 

1.4.3 Схеми      1) відповідність умовних графічних 

позначень елементів, що входять у схему, 

вимогам стандартів ЄСКД, СТВУЗ-ХПІ-3.07; 

     2) відповідність найменувань, позначень та 

кількості елементів, що зазначені на схемі, 

даним, які наведені у переліку елементів; 

     3) відповідність виконання переліку 

елементів (форма, позначення та порядок запису 

елементів) вимогам стандартів ЄСКД, 

СТВУЗ-ХПІ-3.07. 

 

1.5 Технологічні 

документи 

     1) відповідність форми документів вимогам 

стандартів Єдиної системи технологічної 

документації (ЄСТД) та СТВУЗ-ХПИ-3.08; 

     2) виконання основного напису та 

правильність його заповнення за СТВУЗ-ХПИ-

3.08; 

      3) відповідність інформації, що вноситься до 

документів з конструкторської документації; 

      4) відповідність викладу технологічного 

процесу ступеню деталізації опису 

технологічного процесу; 

      5) відповідність запису найменувань 

технологічних операцій та запису переходів 

вимогам стандартів ЄСТД, СТВУЗ-ХПИ-3.08, 

термінологічних стандартів та інших НТД; 

      6) правильність нумерації технологічних 

операцій; 

     7) правильність запису найменувань та марок 

матеріалів, запису заготовок; 
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Закінчення таблиці 6.1 

Види документів Що перевіряється 

1.5 Технологічні 

документи 

     8) правильність запису найменувань та 

позначень обладнання та оснастки; 

     9) оформлення ескізів, схем, таблиць 

відповідно до вимог стандартів ЄСКД та ЄСТД; 

     10) правильність умовних позначень опор та 

затискачів. 

 

1.6 Плакати      1) правильність оформлення відповідно до 

вимог СТВУЗ-ХПІ-2.01. 

 

 

 

7 УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ НОРМОКОНТРОЛЮ 

 7.1 Особа, яка проводить нормоконтроль, повинна: 

- керуватися нормативно-методичними документами кафедри, 

стандартами вузу, державними стандартами та цим стандартом; 

- знати положення чинних нормативно-технічних та нормативно- 

методичних документів зі стандартизації, мати відомості про їх заміну та 

скасування; 

 - давати консультації з питань стандартизації в межах матеріалу, що 

викладається; 

 - проводити аналіз виявлених при нормоконтролі помилок та 

виносити  на засідання кафедри пропозиції з їх усунення; 

 - повертати на доопрацювання документи, якщо в них виявлено 

порушення вимог стандартів; 

 - нести відповідальність за правильність та обґрунтування своїх 

зауважень та пропозицій. 

 7.2 Помилки, що виявлені у перевірених документах, 

нормоконтролер може оформити у вигляді таблиці «Перелік зауважень» 

(додаток А). 

 Допускається замість викладення змісту зауважень нормоконтролера 

проставляти код за класифікатором (додаток Б). 
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 7.3 Розбіжності з питань стандартизації між студентом та керівником 

роботи вирішує відповідальний зі стандартизації кафедри або керівник 

НМВС. 

 7.4 Розбіжності між відповідальним кафедри та керівником роботи 

вирішує керівник НМВС або голова МКС. 

 Рішення з питань додержання вимог чинних стандартів є 

остаточними. 

 7.5 Нормоконтролер має право не підписувати документи, якщо не 

враховані його зауваження або зняті позначки. 
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ДОДАТОК А 

 

 

Приклад оформлення переліку зауважень 

 

 

Таблиця А.1 

 

Найменування 

(позначення) 

документа 

Умовна познач- 

ка на документі 

(номер за  по- 

рядком) 

Зміст 

зауважень 

 

Код 

1 2 3 4 

 

ТМ40-А.28.1.  

02.00.00 СБ 

Складальний 

кресленик 

 

 

Неправильно заповнено 

графи основного напису 

 

31 

 

 

Порушено проекційний 

зв’язок зображень 

 

40 

 

 

Помилка при 

проставленні розмірів 

45 

 

 

Відсутні габаритні 

розміри 

58 

 Примітка. Слід використовувати один з варіантів запису зауважень: 

або текстом (графа 3), або користуючись кодом (графа 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

3 

2 
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ДОДАТОК Б 

 

Класифікатор зауважень нормоконтролера 

 

     Таблиця Б.1 

Зміст зауваження Код 

 

     1 Зауваження до усіх видів документів 

 

 

     1.1 Документ не передбачено системою 

стандартів з організації навчального процесу 

 

01 

     1.2 Некомплектність документів 03 

     1.3 Не виконані правила підписання та 

узгодження документа 

 

04 

     1.4 Документ виконано на недопустимому 

форматі або формі 

 

05 

     1.5 Неправильно позначено документ 06 

     1.6 Посилання на документи, які не дозволені 

до використання, або на відмінені стандарти 

 

08 

     1.7 Відсутність посилань на чинні нормативно-

технічні документи 

 

09 

     1.8 Розміри шрифтів та чіткість їх зображення 

не відповідають ГОСТ 2.304-81 

 

10 

     1.9 Неправильно використані літерні 

позначення 

 

11 

     1.10 Неправильно використані умовні 

позначення 

 

12 

     1.11 Неправильно скорочені слова 13 

     1.12 Прийнята неправильна термінологія 14 

     1.13 Наявність орфографічних помилок 15 

     1.14 Поганий зовнішній вигляд документа 16 

 

     2 Зауваження до текстових документів 

 

 

     2.1 Неправильне оформлення титульних 

аркушів 

 

21 

     2.2 Неправильна побудова тексту (поділ на 

розділи, підрозділи, пункти, підпункти) 

 

22 
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     Продовження таблиці Б.1 

Зміст зауваження Код 

 

     2.3 Неправильна нумерація розділів, 

підрозділів, пунктів, підпунктів 

 

 

23 

     2.4 Неправильне найменування розділів та  

підрозділів 

 

24 

     2.5 Неправильне оформлення тексту 

(розташування рисунків, формул, таблиць та ін.) 

 

25 

     2.6 Неправильна нумерація рисунків, формул, 

таблиць та ін. 

 

26 

     2.7 Неправильне найменування рисунків, 

таблиць, додатків та ін. 

 

27 

     2.8 Викладення тексту допускає різні 

тлумачення вимог, понять і т.п. 

 

28 

     2.9 Немає посилань на рисунки, таблиці, 

формули, додатки 

 

29 

 

Зауваження до креслеників 

 

 

     3.1 Неправильно заповнені графи основного 

напису 

 

31 

     3.2 Недодержання встановлених правил 

оформлення та розміщення написів 

 

32 

     3.3 Умовне позначення конструкційного 

матеріалу не відповідає вимогам стандарту 

 

33 

     3.4 Помилки графіки 34 

     3.5 Лінії виконані з помітним порушенням 

співвідношень товщин 

 

35 

     3.6 Порушені вимоги до виконання зображень – 

видів, розрізів, перерізів та виносних елементів 

 

36 

     3.7 Не додержані вимоги до штрихування у 

розрізах та перерізах 

 

37 

     3.8 Неправильний вибір достатньої кількості 

зображень 

 

38 

     3.9 Неправильна компоновка креслення  39 

     3.10 Порушено проекційний зв’язок 

зображень 

 

40 

     3.11 Неправильно виконано масштаб зображень 41 

     3.12 Неправильно вибрано масштаб зображень 42 

 



 11 

 

 

     Продовження таблиці Б.1 

Зміст зауваження Код 

 

     3.13 Зображення певного виду виробу (зубчасте 

колесо, пружина, зубчаста передача та ін.) не 

відповідає вимогам відповідного стандарту 

 

 

 

43 

     3.14 Конструктивний елемент деталі (різьба, 

шпонковий паз, розмір під ключ, модуль та ін.) не 

відповідає вимогам відповідного стандарту 

 

 

44 

     3.15 Порушені вимоги до написання та 

проставлення розмірів 

 

45 

     3.16 Відсутність необхідних розмірів 46 

     3.17 Відсутність або неправильний вибір 

граничних відхилень    

 

47 

     3.18 Наявність замкнених розмірних ланцюгів 48 

     3.19 Номінальні розміри не відповідають  

ГОСТ 6636-69 и ГОСТ 8908-79 

 

49 

     3.20 Не додержані вимоги ГОСТ 2.308-79 

«Указание на чертежах допусков форм и 

расположения поверхностей» 

 

 

50 

     3.21 Не додержані вимоги ГОСТ 2.309-73 

«Обозначение шероховатости поверхности» 

 

51 

     3.22 Зазначена шорсткість поверхні не відповідає 

квалітетам точності 

 

52 

     3.23 Не додержані вимоги ГОСТ 2.310-68 з 

позначення покриттів 

 

53 

     3.24 Не додержані вимоги ГОСТ 2.310-68 із 

зазначення твердості поверхні 

 

54 

     3.25 Не додержані вимоги ГОСТ 2.312-72  

«Условные обозначения швов сварных соединений» 

 

55 

     3.26 Не додержані вимоги ГОСТ 2.313-82 

«Условные изображения и обозначения неразъемных 

соединений» 

 

 

56 

     3.27 Неправильне виконання номерів позицій на 

складальному кресленику 

 

57 

     3.28 Відсутність габаритних та приєднувальних 

розмірів на складальному кресленику 

 

58 
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     Продовження таблиці Б.1 

Зміст зауваження Цифровий 

код 

 

Зауваження до специфікації, ГОСТ 2.106-96 

 

 

     4.1 Неправильне заповнення граф специфікації 61 

     4.2 Неправильно записані вироби до розділів 

специфікації 

 

62 

      

     5 Зауваження до схем 

 

 

     5.1 Не додержання встановлених у  

СТВУЗ-ХПІ-3.07 загальних вимог з виконання схем 

 

70 

     5.2 Не додержання (встановлених стандартами 

ЄСКД) умовних графічних позначень елементів у 

схемах 

 

 

71 

     5.3 Невідповідність найменувань позначень та 

кількості елементів, що зазначені в переліках 

 

72 

 

     6 Зауваження до технологічних документів 

 

 

     6.1 Неправильно виконано основний напис 

(СТВУЗ-ХПІ-3.08) 

 

80 

     6.2 Невідповідність інформації, що вноситься з 

конструкторської документації 

 

81 

     6.3 Викладення технологічного процесу не 

відповідає ступеню деталізації технологічного 

процесу за ГОСТ 3.1118-82 

 

 

82 

     6.4 Найменування технологічних операцій не 

відповідає термінології, що прийнята в ЄСТД  

 

83 

     6.5 Недодержання встановлених правил запису 

переходів (ГОСТ 3.1702-79 та ін.) 

 

84 

     6.6 Порушена нумерація технологічних операцій 85 

     6.7 Помилки при запису найменування та марки 

матеріалів, найменування та позначення обладнання 

 

86 
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     Закінчення таблиці Б.1 

 

Зміст зауваження Код 

 

     6.8 Порушення правил ЄСКД при виконанні 

ескізів, схем, таблиць 

 

 

87 

     6.9 Умовні графічні позначення опор та 

затискачів не відповідають ГОСТ 3.1107-81 

 

88 

 

     7 Зауваження та пропозиції, які слід 

узгоджувати з розробником 

 

 

     7.1 Зауваження зі скорочення номенклатури 

елементів, марок матеріалів, розмірів та профілів 

прокату та ін. 

 

 

90 

     7.2 Пропозиції з уніфікації документів 91 

     7.3 Пропозиції зі структури документа 92 

 

     8 Зауваження до плакатів 

 

 

     8.1 Виконання таблиць не відповідає  

СТВУЗ-ХПІ-3.01 

 

93 

     8.2 Виконання графіків та діаграм не відповідає 

СТВУЗ-ХПІ-3.01 

 

94 

     8.3 Оформлення плаката виконано з 

порушенням вимог СТВУЗ-ХПІ-2.01 

 

95 
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