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СТАНДАРТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ПІДГОТОВЧИМ 

ВІДДІЛЕННЯМ 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

      Цей Стандарт розроблене на основі Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», і визначає порядок надання освітніх послуг фізичним  особам 

підготовчим відділенням Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

  У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

  Закон України «Про освіту» 

  Закон України «Про вищу освіту» 

  Законом Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 «деякі 

питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та 

гірничорятувальників»; 

   СТВНЗ 4.6-0:2011 «Положення про проведення підсумкового випробування 

з математики зі слухачами підготовчих курсів та підготовчого відділення 

ХНАДУ» 

    СТВНЗ 14.1-0:2012 Порядок організації професійно-технічної та 

індивідуальної підготовки в ХНАДУ 



3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА СКОРОЧЕННЯ 

   3.1 У цьому стандарті використано терміни та їх визначення наведені в 

Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту». 

    3.2 Скорочення 

ПВ – підготовче відділення  

ПК – підготовчі курси 

ХНАДУ (Університет) – Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

    4.1 Цей Стандарт розроблений на основі Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», і визначає порядок надання освітніх послуг фізичним 

особам підготовчим відділенням Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету. 

    4.2 Відповідальність за організацію зарахування, навчання, атестацію 

фізичних осіб для участі в незалежному оцінюванні та вступу в вищий 

навчальний заклад в Харківському національному автомобільно-дорожньому 

університету. 

    4.3 Робота ПВ здійснюється шляхом організації надання освітніх послуг по 

двом напрямкам: 

    4.3.1 Денні підготовчі курси з відривом від трудової діяльності; 

    4.3.2 Заочні, дистанційні та підготовчі курси вихідного дня без відриву від 

навчання чи трудової діяльності. 

   4.4 Організація  ПВ здійснюється в обсязі, позначеному в ліцензії, виданій 

ХНАДУ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України чинним 

порядком. Надання освітньої послуги здійснюється в обсязі освітніх програм 

та планів, розроблених з урахуванням вимог державних стандартів України. 

  4.5 Підготовка фізичних осіб для участі в незалежному оцінюванні та/чи до 

вступу у вищі навчальні заклади (далі - навчання) здійснюється в межах 

надання платних послуг з освітньої діяльності ХНАДУ. 

   4.6 Навчання здійснюється державною мовою. 

 



  5 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ СЛУХАЧІВ НА ПВ 

  5.1 Система навчання на ПВ включає підготовку фізичних осіб для участі в 

незалежному тестуванні та/чи до вступу у вищі навчальні заклади з 

використанням денної, заочної форми навчання та підготовчі курси 

вихідного дня. 

  5.2 На ПВ можуть створюватись підготовчі курси двох напрямків: 

  5.2.1 Денна форма навчання- підготовчі курси для фізичних осіб, які мають 

середню загальну, або спеціальну освіту, підтверджену відповідними 

документами; 

  5.2.2 Підготовчі курси вихідного дня та заочної форми навчання – для 

фізичних осіб учнів 11-х класів та осіб, які мають повну середню або 

спеціальну освіту. 

   5.3 На підготовчі курси приймаються громадяни незалежно від статі, раси, 

національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, 

світоглядних переконань, належності до партій, становлення до релігії, 

віросповідання та інших порядком. 

   5.4 Кількість слухачів, які можуть бути зараховані на підготовчі курси 

(далі- ПК)обмежується обсягом, зазначеним в ліцензії, виданій 

МОНМолодьспортом України чинним порядком. 

   5.5 Навчання слухачів проводиться на платній основі. 

   5.6 Особи, зазначені в пункті 5.2.1 цього Стандарту, які виявили бажання 

вчитися на денній формі навчання, укладають договір на підготовку слухача 

підготовчого відділення (Додаток А), платником по якому може бути третя 

особа. 

         Особи, зазначені в пункте 5.2.2 цього Стандарту, які виявили бажання 

вчитися на ПК, подають заяву на ім’я ректора ХНАДУ (Додаток Б),а особи, 

які виявили бажання навчатися на підготовчих курсах вихідного дня подають 

заяву на ім’я завідувача ПВ (Додаток В). 

          Одночасно особи подають копію паспорту та ідентифікаційного коду 

(за наявності), медичну довідку (форма 086-о), документ про середню освіту 

або довідку зі школи, де особа навчається, фотокартки у встановленій 

кількості. 

 



  6 ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 

  6.1 Організацію проведення прийому слухачів на ПВ здійснює вибіркова 

комісія, склад якої щорічно затверджується наказом ректора. 

  Організація проведення прийому слухачів на підготовчі курси вихідного 

дня або заочної, дистанційної  форми навчання покладається 

розпорядженням завідувача ПВ. 

  6.2 На вибіркову комісію та співробітника ЦПТ та ДП, позначено в абзаці 2 

пункту 6.1 покладаються обов’язки по прийому документів та проведення 

співбесіди з фізичними особами, які виявили бажання навчатися на ПВ. 

   6.3 Термін прийому документів та проведення співбесіди для зарахування 

на ПВ встановлюється щорічно за наступним графіком: 

   6.3.1 Прийом заяв – липень-вересень; 

   6.3.2 Прийом заяв на підготовчі курси вихідного дня та заочної форми 

навчання – вересень – січень – за один місяць до початку занять, 

позначеному в пункті 6.3.5 цього Стандарту 

   6.3.3 Проведення співбесіди та початок занять – по мірі комплектування 

навчальних груп, кількість осіб в якій не може бути менш 15 осіб; 

   6.3.4 Початок занять – з 1 жовтня; 

   6.3.5 Початок занять на підготовчих курсах вихідного дня та заочної форми 

навчання – з 1 жовтня, з 1 грудня, з 1 лютого. 

  6.4 Терміни, позначені в пункті 3.3 цього стандарту можуть бути змінені за 

наказом ректора, але початок занять може починатися не пізніше 1 січня 

поточного навчального року. 

  6.5 Для визначення рівня загальноосвітньої підготовки, нахилу та 

здібностей абітурієнтів, необхідних для оволодіння обраною спеціальністю, 

вибіркова комісія проводить співбесіду з особою у формі усних тестових 

іспитів з математики, історії України та української мови, з яких математика 

є профілюючою. 

  6.6 У ході співбесіди вибіркова комісія визначає рівень знать осіб з 

математики та української мови в обсязі програм загальноосвітньої школи на 

основі переліку тем та питань, розроблених вибірковою комісією, які 

заздалегідь доведені до відома осіб, що подали заяви до вступу на ПВ. 



Одночасно, в ході співбесіди, оцінюється професійна схильність особи та 

мотиви вступу саме до ХНАДУ. 

 7 ЗАРАХУВАННЯ НА ПВ 

 7.1 Зарахування на ПВ проводиться на конкурсній основі за підсумками 

співбесіди вибіркової комісії, утвореною в порядку, передбаченому пунктом 

3.1 цього стандарту 

  Обсяг конкурсних місць встановлюється ліцензією, отриманою в порядку, 

передбаченому пунктом 1.3 цього стандарту. 

 7.2 Поза конкурсом (першочергово)на підготовче відділення зараховуються 

особи, яким надані пільги діючим законодавством України. Серед них: 

- Ветерани війни; 

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків; 

- інваліди I та II груп та діти – інваліди віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

-члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії 

на орендованому підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька»,згідно з 

додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів від 9 січня 2008 року № 6 «деякі 

питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та 

гірничорятувальників»; 

- особи, яким Законом України «Про підвищення престижності шахтарської 

праці» надане таке право. 

   Якщо законами України іншій категорії осіб будуть надані вищезазначені 

пільги, дія цієї статті стандарту розповсюджується на них автоматично, без 

внесення змін до нього. 

 7.3 Зарахування на ПВ здійснюється за підсумками обговорення вибірковою 

комісією, яка вносить пропозиції щодо зарахування осіб для навчання на ПВ. 

Остаточне зарахування слухачів до ПВ здійснюється наказом ректора. 



 8 НАВЧАННЯ НА ПВ 

 8.1 Термін навчання на ПК складає 8 місяців (2 семестри – по 4 місяці). 

 Термін навчання на підготовчих курсах заочної форми навчання складає 7 

місяців (з 1 жовтня по 30 квітня); 

 Термін навчання на підготовчих курсах вихідного дня встановлюється: 

восьмимісячні – з 1 жовтня; шестимісячні – з 1 грудня; чотиримісячні – з 1 

лютого 

 8.2 Організація навчально-виховного процесу здійснюється з урахуванням 

вимог нормативних і навчально-методичних документів в обсязі програм 

загальноосвітньої школи. 

 8.3 Навчальний процес на ПВ здійснюють провідні викладачі ХНАДУ з 

дисциплін, визначених робочими програмами та планами. 

 8.4 Навчальні програми та робочі плани розробляються педагогічними 

працівниками, які призначені наказом ректора для викладання на ПВ 

наступних дисциплін: математика, інформатика, фізика, хімія, історія 

України, українська мова, основи креслення. 

  Основою робочих програм є Державні стандарти з базових дисциплін 

середньої освіти, прив’язані до вимог підготовки абітурієнтів до вступу у 

технічний вищий навчальний заклад. 

 8.5 навчальні заняття зі слухачами ПК проводяться за відповідним 

розкладом, який розробляється відносно до робочого навчального плану не 

пізніше, як за тиждень до початку навчання і на весь термін підготовки 

кожної групи. 

  Зміни в розкладі занять можуть вноситися на підставі рапорту керівника ПВ 

на ім’я завідувача ПВ з зазначенням причин переносу занять та терміну, на 

який вони переносяться. 

 8.6 Облік усіх видів занять на ПВ ведеться в журналах обліку успішності. 

 8.7 На протязі всього терміну навчання здійснюється систематичний 

контроль за перебігом навчального процесу як з боку підготовчих курсів, так 

і з боку кафедри, яка організовує навчальний процес з відповідної 

дисципліни. 



 8.8 В разі необхідності, на прохання слухача курсів, можуть проводитися 

додаткові тематичні заняття з метою надання поглибленої підготовки та 

взаємозв’язку програмного навчального матеріалу з прикладними задачами 

за профілем ХНАДУ. 

  В процесі навчання на ПВ слухачі можуть отримувати одну з робочих 

професій в порядку, встановленому стандартом ХНАДУ «Про порядок 

організації професійно-технічної та індивідуальної підготовки в ХНАДУ». 

 8.9 З метою проведення виховної роботи серед слухачів ПК, наказом ректора 

призначається куратор кожної групи ПК із числа найбільш авторитетних 

викладачів ХНАДУ. 

 Виховна робота зі слухачами ПК ведеться за загальними планами виховної 

роботи ХНАДУ у вигляді кураторських годин, днів кафедр у гуртожитках, 

зустрічей з видатними вченими ХНАДУ, участі у роботі спортивних секцій, 

культмасових секцій, участі у подорожах по історичним місцям України, 

участі у олімпіадах, конференціях, конкурсах, тощо. 

 8.10 За підсумками навчання слухачі отримують заліки з усіх дисциплін, які 

є підставою для допуску слухача до участі у підсумковому тестуванні з 

математики. 

 8.11 Для проведення письмового підсумкового тестування з математики 

слухачів ПК наказом ректора утворюється екзаменаційна комісія. 

 8.12 Порядок проведення підсумкового тестування наведено в Стандарті 

ХНАДУ «Положення про проведення підсумкового випробування з 

математики зі слухачами підготовчих курсів та підготовчого відділення 

ХНАДУ» 

  8.13 За невиконання обов’язків, покладених на слухача ПК, які 

систематично (більше 2-х разів) порушують правила внутрішнього 

розпорядку, встановлені в ХНАДУ, не виконують навчального навантаження, 

пропускають заняття без поважних причин (більше 20 годин) до слухача 

застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з 

навчання. 

  Відрахування здійснюється наказом ректора. Якщо зі слухачем було 

укладено договір, то він припиняється  чинним порядком. При цьому, кошти, 

перераховані слухачем за навчання на рахунок ХНАДУ не повертається, 

якщо відрахування здійснюється у другому семестрі. В разі відрахування 



слухача в першому семестрі, кошти, перераховані за навчання у другому 

семестрі, повертаються слухачу за його заявою на ім’я ректора ХНАДУ. 

 8.14 Збитки, нанесені ХНАДУ з вини слухача, відшкодовуються ним 

особисто в порядку, встановленому цивільним законодавством України. 

 9 ФІНАНСУВАННЯ  

 9.1 ПВ функціонує за умови повного госпрозрахунку. 

 9.2 Вартість послуг, що надаються ПВ встановлюється в кошторисі. Який 

розробляється планово-фінансовим відділом бухгалтерії ХНАДУ для 

кожного навчального року, кожного виду курсів та затверджується ректором 

ХНАДУ. 

 9.2.1 До кошторису включаються всі витрати, передбачені для надання 

освітніх послуг. 

 9.2.2 Вартість послуги, яка надається особі з урахуванням вимог цього 

Стандарту, встановлюється в залежності від навчального навантаження, 

вченого ступеня викладача, тощо. 

 9.2.3 Отримання послуг особою не в повному обсязі з вини особи, не 

звільняє його від повної сплати вартості за навчання (пункт 5.13 цього 

Стандарту). 

 9.3 Кошти, отримані від надання платних послуг особами, зараховуються на 

рахунок ХНАДУ в безготівковому вигляді через відділення банків чинним 

порядком. 

 9.4 Кошти, отримані від надання платних послуг особам, обліковуються на 

спеціальному рахунку. 

    Цільове розподілення коштів здійснюється ректором ХНАДУ за 

пропозицією завідуючого ПВ та попереднього погодження з планово-

фінансовим відділом бухгалтерії ХНАДУ. 

 9.5 Розмір заробітної платні педагогічним працівникам залежить від обсягу 

виконаного навчального навантаження, розробленого у відповідності до 

штатного розкладу ХНАДУ та навчальних планів. 

 9.6 Керівник ПВ може приймати участь у навчальному процесі, як 

педагогічний працівник, виконуючи запланований для нього обсяг 

навчальної роботи. 



 10 ЗАПИСИ 

Найменуваня 

запису 

Код 

форми 

запису 

   

Заява на 

зарахування 

слухачів на 

підготовчі 

курси  
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  місце термін 

     

 

 

    

 

 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 11.1 Відповідальність за цим Стандартом покладається: 

 11.1.1 На проректора ХНАДУ Ходирєва С.Я., підготовче відділення ХНАДУ 

 - по контролю за виконанням ліцензійного обсягу навчання кафедрами, 

центрами ХНАДУ; 

 11.1.2 На відділення професійно-технічної та індивідуальної підготовки 

Центру професійно-технічної та доуніверситетської підготовки: 

 - по організації прийому, навчального процесу професійно-технічної та 

індивідуальної підготовки, видачу Свідоцтва. 

 11.1.3 На кафедри, центри ХНАДУ: 



 - по організації набору на відділення професійно-технічної та індивідуальної 

підготовки підготовчого відділення. 

 - по якості навчального процесу для слухачів підготовчого відділення. 

 


