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ПЕРЕДМОВА 
1 ПІДРОЗДІЛИ-РОЗРОБНИКИ: центр освітніх послуг ХНАДУ 
РОЗРОБНИКИ:  
Сергій Ходирєв  – перший проректор; 
Олена Шершенюк – директор центру освітніх послуг 
 
2 ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Вченої ради ХНАДУ від 26 грудня 2017 року 
   ВВЕДЕНО В ДІЮ: наказом по ХНАДУ від 28 грудня 2017 року N 159; 
 
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

   Зміни затверджені та введені в дію наказом ректора ХНАДУ  
від 11 червня 2021 р. № 101 
  
 
4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ, СВОЄЧАСНУ ПЕРЕВІРКУ ТА 

АКТУАЛІЗАЦІЮ ЦЬОГО СТАНДАРТУ несе директор центру освітніх послуг ХНАДУ. 
 
5 Періодичність перевірки – один раз на рік або в разі зміни чинного 

законодавства 
 

 
 

(Передмова зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
© Цей стандарт закладу вищої освіти не може бути повністю або частково 
відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу адміністрації ХНАДУ 
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ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
У ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
Чинний з 2018-01-01 
Зміни з  2021.06.11 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Цей Стандарт визначає механізм (процедуру) організації надання 

платних освітніх послуг здобувачам вищої освіти у позанавчальний час 
Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (далі – ХНАДУ, 
Університет). 

1.2 Цей Стандарт розроблений відповідно до Конституції України, Законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про захист прав споживачів», «Про 
охорону праці»; Постанови 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 форм власності» (зі змінами); наказу Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України «Про 
затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними 
навчальними закладами» від 23.07.2010 р. № 736/902/758, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1196/18491 (зі змінами). 

 
2 НОРМАТИВНІ ПОКЛИКАННЯ 
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
Закон України «Про освіту» 
Закон України «Про вищу освіту» 
Закон України «Про захист прав споживачів» 
Закон України «Про охорону праці» 
Стандарт СТВНЗ 22.5-0:2012 Порядок надання платних послуг, що не 

належать безпосередньо до сфери освітньої діяльності, в Харківському 
національному автомобільно-дорожньому університеті, введений в дію наказом 
ректора ХНАДУ від 05 грудня 2012 року № 169 

 
3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ 
3.1 У цьому стандарті використано терміни та їхнє визначення, подане в 

Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту». 
3.2 Скорочення: 
ХНАДУ (Університет) – Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 
ЦОП – Центр освітніх послуг 
(Пункт 3.2 зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 

 
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
4.1 Надання освітніх послуг у позанавчальний час – проведення за рахунок 

коштів юридичних та/або фізичних осіб понад обсяги, встановлені навчальними 
планами таких видів діяльності: тренінгів, курсів, заняття у гуртках, факультативи, 
семінари, практикуми (за вибором здобувачів) із дисциплін, що вивчаються у 
межах освітніх програм. 

4.2 Дія цього Стандарту поширюється на громадян України, іноземних 
громадян та осіб без громадянства, які є здобувачами вищої освіти в ХНАДУ 
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відповідно до галузей знань та спеціальностей підготовки, за якими Університет 
має ліцензію. 

4.3 Організація надання освітніх послуг у позанавчальний час у ХНАДУ 
покладається на Центр освітніх послуг. 

(Пункт 4.3.зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
4.4 До складу груп, сформованим для надання освітніх послуг у 

позанавчальний час, без оплати можуть залучатися здобувачі, яким чинним 
законодавством України надані пільги щодо звільнення від сплати за отримання 
вищої освіти. 

(Пункт 4.4 зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
 

5 ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ 
ЧАС 

5.1 Надання освітніх послуг у позанавчальний час здобувачам ХНАДУ (далі 
– освітня послуга) здійснюється на підставі заяви здобувача, що подається на ім’я  
директора Центру освітніх послуг. Зразок заяви для проведення додаткових занять 
подано в Додатку А.  

5.2 ЦОП формує групи здобувачів - учасників тренінгів, курсів, занять у 
гуртках, факультативів, семінарів, практикумів (за вибором здобувачів) із 
дисциплін, що вивчаються у межах освітніх програм та у вільний від навчання час, 
та звертаються зі службовим поданням (Зразок подано в Додатку Б) до першого 
проректора з науково-педагогічної роботи за дозволом на надання освітньої 
послуги в позанавчальний час. 

5.3 На підставі службового подання ЦОП під контролем планово-
фінансового відділу бухгалтерської служби ХНАДУ складає кошторис вартості 
освітньої послуги в порядку, передбаченому пунктом 7.2 цього Стандарту та 
повідомляє здобувачам, зазначеним у службовому поданні, вартість послуги, що її 
належить сплатити кожному із них. 

5.4 Підставою для допуску здобувача до занять у позанавчальний час є 
надання відповідальній особі ЦОП примірника фінансового документу про сплату 
вартості освітньої послуги через установи банків чинним порядком. 

5.5 Організація навчально-виховного процесу конкретної групи здобувачів 
покладається на відповідну кафедру і ЦОП, які організують проведення занять у 
позанавчальний час з урахуванням вимог нормативних і навчально-методичних 
документів (навчальних програм та робочих планів) з конкретної дисципліни. 

5.6. Виділення навчальних аудиторій для проведення занять у 
позанавчальний час здійснюється навчальним відділом на підставі службового 
подання ЦОП. 

(Розділ 5 зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
 

 6 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 
6.1 Для виконання робіт із надання освітньої послуги в позанавчальний час 

залучаються науково-педагогічні працівники ХНАДУ на умовах погодинної оплати 
праці. 

В окремих випадках, зокрема за умови професійної необхідності, на посади 
науково-педагогічних працівників можуть залучатися, крім науково-педагогічних 
працівників ХНАДУ, фахівці виробництв, викладачі інших вищих навчальних 
закладів, науковці, які мають відповідний науковий ступінь і в подальшому 
здобувають педагогічну підготовку, на умовах сумісництва чи погодинної оплати. 
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6.2 На педагога, який надає освітню послугу в позанавчальний час, поряд з 
обов’язками організації навчального процесу, покладається обов’язок щодо 
виконання студентами вимог Законів України «Про охорону праці», Правил 
пожежної безпеки в Україні, Правил внутрішнього трудового розпорядку ХНАДУ. 

(Пункт 6.2 зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
6.3 Обсяг робіт, виконаних науково-педагогічним працівником з надання 

освітньої послуги в позанавчальний час не фіксується у його індивідуальному 
плані на конкретний навчальний рік у розділ «Навчальне навантаження». 

 
7 ФІНАНСУВАННЯ 
7.1 Організація робіт щодо надання платних освітніх послуг у 

позанавчальний час здійснюється ЦОП. 
(Пункт 7.1 зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
7.2 Вартість послуг, що надаються ЦОП за цим Стандартом, встановлюється 

в кошторисі, який розробляється ЦОП під контролем планово-фінансового відділу 
бухгалтерської служби ХНАДУ для кожної групи студентів у порядку, 
встановленому стандартом СТВНЗ 22.5-0. 

(Пункт 7.2 зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
7.2.1 Вартість послуги, що надається особі з урахуванням вимог цього 

Стандарту, встановлюється залежно від обсягу навчального навантаження, 
вченого ступеня викладача тощо. 

7.2.2 У кожну групу щодо надання платних освітніх послуг у позанавчальний 
час можна долучати не більш 1 особи з категорії, передбаченої пунктом 4.4 цього 
Стандарту. 

7.2.3 Отримання освітньої послуги особою не в повному обсязі без поважних 
причин не звільняє її від повної сплати вартості за навчання. 

7.3 Кошти, отримані від надання платних освітніх послуг у позанавчальний 
час, зараховуються на рахунок ХНАДУ через відділення банків чинним порядком 
та обліковуються бухгалтерською службою ХНАДУ на спеціальному рахунку. 

7.4 Цільове розподілення коштів здійснюється ректором ХНАДУ. 
7.5 Розмір заробітної плати науково-педагогічних працівників залежить від  

навчального навантаження, вченого ступеня викладача тощо. 
 

8 ЗАПИСИ 
Зберігання після 
закінчення терміну Найменування запису 

Код форми 
запису 

Місце 
знаход 
ження місце термін  

Заява СТУДЕНТА на 
зарахування в групу 

ф А 61.1-01 ЦОП ЦОП 3 роки 

Службове подання декана ф Б 61.1-01 ЦОП ЦОП 3 роки 

(Розділ 8 зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
 

9 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
9.1 Відповідальність покладається на структурні підрозділи, позначені в 

цьому стандарті, в разі неякісного та/або несвоєчасного виконання вимог цього 
стандарту,  

(Розділ 9 зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
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ДОДАТОК А 
(обов’язковий) 

ЗАЯВА СТУДЕНТА НА ЗАРАХУВАННЯ У ГРУПУ 
ф А 61.1-01 

 
 
 
 

Директору ЦОП ХНАДУ 
Від ________________________________ 

                                                                        прізвище, ім’я, побатькові 

____________________________________ 
 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу надати мені платну освітню послугу з поглибленого вивчення 
дисципліни «________________________________» 

                                (найменування) 

за індивідуальним навчальним планом у позанавчальний час. 

 

 

 

 

«___» _____________ 20 ___ р.               _______________ 

                                                                   ( підпис) 

 
 

(Додаток А зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
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ДОДАТОК Б 
(обов’язковий) 

СЛУЖБОВЕ ПОДАННЯ ДЕКАНА 
ф Б 61.1-01 

 
Першому проректорові ХНАДУ 

__________________ 
 

Службове подання 
 

Прошу надати дозвіл на формування навчальних груп студентів, які письмово 
звернулися про надання додаткової платної освітньої послуги за індивідуальним 
навчальним планом у позанавчальний час: 

 
 

№ 
п/п 

ПІБ 
студента 

Дисципліна Кафедра Викладач Кіль-
кість 
ауди-
тор-
них 
годин 

Чисель
ність 
студен
тів у 
групі 

Корпус, 
аудиторія,  

час, 
де 

проводят
ься 

заняття 

При
міт-
ка* 

1  2 3 4 5 6 7 8 

 
 

 

Директор ЦОП                                  ____________________(_____________) 
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* У Примітці може позначатися пільга, за якою студент звільняється від сплати 

(Додаток Б зі змінами за наказом по ХНАДУ від 11 червня 2021 р. № 101) 
 

 


