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Даний стандарт входить до складу документації системи управління
якості (СУЯ) Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного
політехнічного університету (далі – ХПТК ОНПУ). Встановлює єдині вимоги до
управління навчальним процесом в рамках довузівської підготовки.
Вимоги даного стандарту обов’язкові для застосування посадовими
особами та співробітниками коледжу, які приймають участь в реалізації освітніх
програм в системі довузівської підготовки.

2 Нормативні документи
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556‐VII.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 06. 2007 року № 839 «Про
затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо‐кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 "Про
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та
переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи
педагогічних і науково‐педагогічних працівників вищих навчальних закладів
ДСТУ ISO 9000:2007

Системи управління якістю. Основні положення

та словник термінів
ДСТУ ISO 9001:2009

Системи управління якістю. Вимоги

Умови прийому до вищих навчальних закладів, затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України, зареєстровані у Міністерстві юстиції
України.
Правила прийому до Херсонського політехнічного коледжу Одеського
національного політехнічного університету, затверджені вченою радою
університету
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Положення

Система управління якістю. Стандарт коледжу
про

організацію

навчально‐виховного

процесу

у

Херсонському політехнічному коледжі Одеського національного політехнічного
університету
Положення
дистанційної

про

освіти

факультет

довузівської

Херсонського

підготовки,

політехнічного

коледжу

заочної

та

Одеського

національного політехнічного університету.
Правилами внутрішнього розпорядку учасників навчально‐виховного та
виробничого процесу Херсонського політехнічного коледжу

3 Терміни, визначення та скорочення
Факультет довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти –
структурний підрозділ коледжу, основною метою якого є підготовка
конкурентоспроможних

абітурієнтів,

професійно

зорієнтованих

на

спеціальності ХПТК ОНПУ.
Довузівська підготовка ‐ підготовка до вступу у вищий навчальний
заклад, що передбачає планування і реалізацію освітніх і профорієнтаційних
заходів, адаптацію до навчання у вищому навчальному закладі.
Слухач – особа, яка навчається на підготовчих курсах довузівської
підготовки.
Підсумкова атестація – форма контролю результатів навчальної
діяльності, яка проводиться з метою перевірки ступеня освоєння випускниками
підготовчих курсів вимогам навчальних програм з вивчаємих предметів.
Навчальний процес – процес формування нового рівня теоретичних
знань, практичних вмінь, навичок, компетецій, здійснюваний шляхом
організації активної пізнавальної діяльності слухачів.
Підготовче відділення – структурний підрозділ факультету довузівської
підготовки, заочної та дистанційної освіти, що забезпечує засвоєння програми
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довузівської підготовки після одержання базової та повної загальної середньої
освіти і реалізовує професійну орієнтацію абітурієнтів на спеціальності
факультетів з врахуванням перспектив соціально‐економічного розвитку
України.
Професійна орієнтація – система державних (психолого‐педагогічних,
соціально‐економічних) заходів, які проводяться з метою

формування

професійного самовизначення особистості, направлені на надання допомоги в
виборі професії , в отриманні освіти з урахуванням

індивідуальних

можливостей кожної людини та тенденції соціально‐економічного розвитку
України.
3.2 В цій документованій процедурі застосовано такі скорочення:
ПВ ‐ підготовче відділення;
ФДП ‐ факультет довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти;
ЗМІ – засоби масової інформації;
ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання;
ВПО – відділ професійної орієнтації;
ПО – професійна орієнтація;
СТК – стандарт коледжу.

4 Основні положення
4.1 Метою процеса управління довузівської підготовки – є задоволення
вимог споживачів (потенційні абітурієнти, їх батьки) в отриманні якісної
підготовки конкурентоспроможного абітурієнта на спеціальності коледжа.
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Цей СТК встановлює відповідальність та єдиний порядок виконання
робіт, пов’язаних із здійсненням послідовних операцій в рамках навчального
процесу, який проходить на ФДП.
Система довузівської підготовки включає наступні етапи:
– стратегічне планування довузівської підготовки;
– інформування;
– проведення маркетингових досліджень;
– планування процесу довузівської підготовки;
– забезпечення ресурсами;
– прийом на навчання;
– здійснення навчального процесу та ПО на ФДП та його моніторинг.
4.2 Планування роботи довузівської підготовки:
– складання плану роботи;
– розробка навчальних планів для слухачів ФДП;
– складання кошторису;
– розробка навчальних та робочих програм з предметів для слухачів ФДП;
– інформування
4.3 Прийом слухачів на ФДП:
– оформлення документів слухачів (заява, договір);
– реєстрація слухачів;
– формування наказу про зарахування на ФДП
4.4 Для здійснення навчального процесу на ФДП залучаються викладачі
коледжу, які мають відповідну кваліфікацію. Кількість залучених викладачей
залежить від кількості сформованих груп.
Навчальний процес на ФДП здійснюється відповідно навчальним планам
та навчальних програм з предметів шляхом:
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– складання списків слухачів академічних груп відповідно наказу
директора коледжа про зарахування на ФДП;
– підготовка розкладу занять для слухачів ФДП, який затверджується
деканом факультету та оприлюднюються на інформаційних стендах факультету;
– проведення занять згідно розкладу;
– проведення моніторингу та визначення рівня знань слухачів, які
здійснюються за наступними критеріями:
1) відвідування занять, контроль здійснює викладач та відображає в
журналі відвідувань занять слухачами;
2) контроль успішності слухачів з використанням шкільної системи
щоденної оцінки знань, що фіксується в журналах відвідувань занять
слухачами;
3) проведення контрольних зрізів знань.
– інформування батьків про відвідування занять та успішність слухачів
ФДП на батьківських зборах та за допомогою засобів телекомунікацій;
– відрахування наказом директора слухачів, які пройшли повний курс
навчання на ФДП;
– видача довідки встановленого зразка про завершення ФДП, яка
реєструється в журналі видачі довідок, за підписом деканом ФДП.
4.5 Для виконання вимог даного стандарту необхідні наступні ресурси:
– фінансові ресурси;
– компетентний персонал;
– інфраструктура та виробниче середовище;
– інформаційні ресурси.
4.6 Моніторинг процесу включає моніторинг входів та виходів процеса,
моніторинг ресурсів та моніторинг в контрольних точках. Моніторинг процеса
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здійснює власник процеса. Періодичність проведення моніторинга – 1 раз на
півріччя. Моніторинг в контрольних точках проводиться відповідно таблиці 1
Таблиця 1 – Моніторинг в контрольних точках
Об’єкт
моніторингу

Найменуванн
я показників

Од.
виміру

Планування

є/немає
Наявність
плана роботи
ФДП

1 раз на рік
до 1 вересня

Навчальна
документація

Наявність є/немає
навчальних
планів

1 раз на рік
до 1 вересня

Наявність є/немає
навчальних
програм
Організація
навчального
процесу

Наявність
розкладу
навчальних
занять

є/немає

Навчальний
процес

Успішність
слухачів

бали

Хто
Періодичність Спосіб контролю
вимірює вимірювання або вимірювання

Декан
ФДП

викладач

Відвідування Години Викладачі,
навчальних пропусків фахівець
ФДП
занять
слухачами

3 рази на рік
до 1 жовтня,
до 1 лютого,
до 1 червня
3 рази на рік
(до початку
занять)

щоденно
протягом
періоду
навчання
щоденно
протягом
періоду
навчання

Перевірка
наявності та
відповідності
плану роботи
коледжу
Перевірка
наявності

Перевірка
наявності

Форма
реєстрації
результатів
Протокол
засідання
ради
факультету
Журнал
видачі копій
паперових
документів
Протокол
засідання
ради
факультету

Перевірка
наявності та
відповідності
навчальним
планам та
кількості
сформованих груп
Журнал
Опитування,
відвідування
тестування,
навчальних
контрольні
занять
роботи
Журнал
Контроль
відвідування
присутності на
навчальних
навчальних
занять
заннятях

Запис у
Завідувач Відповідно Взаємовідвідуван
ня, відкриті
журналі
кафедрою
графіка
заннятя
взаємовідвід
викладач взаємовідвід
увань,
увань
протокол
засідання
кафедри
Атестаційні
Поточна/
викладач
2 рази за
Рівень знань
Бали
відомості
підсумкова
період
слухача
поточної
атестація
навчання
/
підсумко
вої
атестації
Рівень
проведення
заннять

оцінка
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Показники результативності процесу:
– кількість слухачів;
– кількість навчальних предметів, з яких здійснюється підготовка;
– середній бал успішності слухача;
– задоволеність слухачів.
Дані моніторинга та результати оцінки результативності процеса
надаються для аналіза зі сторони керівництва.
Процес довузівської підготовки є об’єктом зовнішніх та внутрішніх
перевірок(аудитов).
При здійсненні процесу довузівської підготовки могут бути наступні
невідповідності:
– невідповідність навчальних програм;
– пропуски навчальних занять слухачами без поважної причини;
– неповна реалізація механізму зворотнього зв’язку зі споживачем.
Способом усунення невідповідності є корегувальні та попереджуючі дії.
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Додаток А
Графік навчального процесу ФДП
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
___________
“___”____________ 20__р.

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Херсонський політехнічний коледж

Графік навчального процесу
факультету довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти
на ______________ навчальний рік
вересень
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жовтень
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січень
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Пояснення:
к
н

‐ канікули
‐ період навчання

Декан факультету довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти

________________
підпис
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Додаток Б
Робочий навчального план ФДП
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Херсонський політехнічний коледж
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
“

“__________

201_ р.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
факультету довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти
на _____________ навчальний рік

Термін навчання
Форма навчання
Тижневе навантаження
Кількість навчальних днів

№ з/п

Назва дисципліни

‐ 8 місяців
‐ денна
‐ 8 годин
‐ 64

Кількість годин
Всього
Теоретичні

На
тиждень

1.

Математика

120

120

4

2.

Українська мова

120

120

4

240

240

8

Разом

Заступник директора з
НПНРУЯ

Підсумкова
атестація
Контр. робота
(тести)
Диктант

___________________
(підпис)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
СУЯ – СТК ‐ 3.5‐ 2014

Система управління якістю. Стандарт коледжу
Додаток В
Робочий навчального план ФДП
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора з НПНРУЯ
РОЗКЛАД
занять факультету довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти
на _________________ навчальний рік

Дні тижня

Пара

ГРУПИ
1

Вівторок

Четвер

Субота

2

3

4

5

6

7

8

І

Укр.мова
402‐1

Математика
403‐1

Укр.мова
405‐1

Математика
406‐1

Математика
403

Укр.мова
406

Укр.мова
406

ІІ

Укр.мова
402‐1

Математика
403‐1

Укр.мова
405‐1

Математика
406‐1

Математика
403

Укр.мова
406

Укр.мова
406

ІІІ

Математика
402‐1

Укр.мова
403‐1

Математика
405‐1

Укр.мова
406‐1

Укр.мова
406

Математика
403

Математика
403

ІV

Математика
402‐1

Укр.мова
403‐1

Математика
405‐1

Укр.мова
406‐1

Укр.мова
406

Математика
403

Математика
403

І(15 .00)

Укр.мова
110‐1

ІІ (16.30)

Математика
110‐1

І

Укр.мова
110‐1

ІІ

Математика
110‐1

Викладачі
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підпис
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Додаток Г
Договір про надання освітніх послуг на факультету довузівської
підготовки, заочної та дистанційної освіти
Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Херсонський політехнічний коледж

Договір №___
про надання освітніх послуг на факультету довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти в
Херсонський політехнічний коледж
Одеського національного політехнічного університету (ХПТК ОНПУ)
Херсонський політехнічний коледж ОНПУ, в особі директора коледжу Яковенка Олександра Євгеновича,
що діє на підставі Положення про коледж, далі – Виконавець,
та ___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або назва юридичної особи)
назва документа, що встановлює правоздатність такої юридичної особи

далі – Замовник, далі – Сторони, уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору
1.1 Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітні послуги на
факультеті довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти в Херсонський політехнічний коледж,
далі – Послуга, а саме:
1.2 Провести підготовку _______________________________________до вступу в коледж з математики
та української мови протягом ___________ місяців з 14 жовтня 2013 р. по 30 червня 2014 р.;
1.3 Договір дійсний до 1 липня 2014 р.

2. Обов’язки виконавця
2.1 Надати Замовнику Послуги відповідно до навчального плану, Статуту коледжу та інших
нормативних документів Міністерства освіти і науки України
2.2 Забезпечити дотримання прав Замовника відповідно до законодавства.
2.4 Інформувати замовника про правила та вимоги щодо проведення довузівської підготовки та
Правил прийому до коледжу;
2.5 Після закінчення навчання на факультеті довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти
провести іспити, результати яких врахувати при вступі Замовника до коледжу;
2.6 У разі дострокового припинення дії договору у зв’язку з ненаданням Замовнику Послуги –
повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання Послуги.

3. Обов’язки замовника
3.1 Своєчасно вносити плату за отримані Послуги в розмірах та у терміни, що встановлені цим
договором;
3.2 Виконувати вимоги законодавства та Положення Виконавця з організації надання Послуги;
3.3 Виконувати правила внутрішнього розпорядку коледжу.

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок
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розрахунків

4.1 Розмір плати встановлюється відповідно до чинних нормативних документів.
4.2 Вартість послуги становить ______ гривень.
4.3 Вартість може змінюватися у разі прийняття законодавчих актів, які впливають на вартість навчання.
4.4 Замовник вносить плату за весь курс навчання шляхом перерахувань на розрахунковий рахунок
коледжу або вносить аванс.
5.

Відповідальність сторін за невиконання або порушення умов договору

5.1 За невиконання або порушення умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
5.2 У разі несвоєчасного внесення плати за надання послуг Замовник сплачує Виконавцю неустойку
(штраф, пеню) у розмірі 10% за кожний прострочений місяць.
5.3 За невнесення плати за надання послуг протягом двох місяців Замовник позбавляється права на
надання Послуги.
6.

Припинення договору

Дія договору припиняється:
‐ за згодою сторін;
‐ якщо виконання стороною договору своїх забов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям
нормативно‐правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь‐яка з
сторін не погоджується про внесення змін до договору;
‐ у разі ліквідації юридичної особи ‐ Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична
особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;
‐ у разі відрахування Замовника ‐ фізичної особи з факультету довузівської підготовки, заочної та
дистанційної освіти відповідно до законодавства;
‐ за рішенням суду в разі систематичного порушення або не виконання умов договору.
Юридичні адреси сторін:

Замовник
_________________________________
_________________________________
(місцезнаходження, адреса для листування,

_________________________________
банківські реквізити)

Виконавець
Херсонський політехнічний коледж
Одеського національного політехнічного
університету
73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 23
тел. (0552) 22‐32‐55, факс. 22‐27‐43

_________________________________
(Якщо Замовником є фізична особа, то в договорі зазначаються дані її
паспорта та її індентифікаційний номер платника податку та інших
обов'язкових платежів)

Директор коледжу
О. Є. Яковенко
М. П. ПІДПИС

М. П. ПІДПИС

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора з НПНРУЯ
Декан факультету довузівської підготовки, заочної та
дистанційної освіти

Додаток Д
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Довідка випускника підготовчих курсів факультету довузівської підготовки,
заочної та дистанційної освіти

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Херсонський політехнічний коледж
ДОВІДКА
«___»___________20__р.

м. Херсон

№

Видана випускнику підготовчих курсів факультету довузівської підготовки, заочної та дистанційної освіти
________________________________________________________________________________
(ПІБ слухача)

в тому, що йому (їй) за результатами підсумкової атестації нараховані додаткові бали _____

Декан факультету довузівської підготовки,
заочної та дистанційної освіти

Додаток Є
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Довідка випускника підготовчих курсів факультету довузівської підготовки,
заочної та дистанційної освіти
Директору Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ
____________________________________________
учня 9 класу
___________________________ЗОШ №_________
___________________________________________,
(П І Б слухача)

який мешкає за адресою_____________________
___________________________________________
телефон ___________________________________
дні занять__________________________________

Заява
Прошу зарахувати мене слухачем відділення довузівської підготовки
на 20__ – 20__ навчальний рік для підготовки до вступних іспитів з
української мови та математики.
З Положенням про підготовчі курси ознайомлений.
____________

__________________

Дата

Особистий підпис

Не заперечую:
Мати (батько) ‐ __________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

________________
Особистий підпис

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН
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Номер
зміни

Система управління якістю. Стандарт коледжу

Номер аркушів
зміненого нового вилученого
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