ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ
Критерії
Нормативні документи ХНЕУ ім. С. Кузнеця
оцінювання
(https://www.hneu.edu.ua/dokumenty-universytetu/)
якості ОП
Концептуальні засади розвитку ХНЕУ до 2020
1. Проектування
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/zasadu.pdf
та цілі освітньої
Стратегічний план розвитку ХНЕУ ім. С. Кузнеця
програми
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Strategic-Plan-HNEU2013-2020-years-1.pdf
Стратегічні плани факультетів, стратегічні плани кафедр
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у
ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2016) https://www.hneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-VZYaO-2018.pdf
Тимчасове положення про освітні програми (2017)
2. Структура та
Документи, що
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Tymchasoveзміст освітньої
описують
програми
забезпечення polozhennya-pro-osvitni-programy.pdf
Методичні підходи до формування варіативної складової освітніх
якості освітніх
програм в Харківському національному економічному університеті імені
програм
Семена Кузнеця (2016)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Metodychnipidhody-do-formuvannya-variatyvnoyi-skladovoyi-osvitnih-prohram-1.pdf
Положення про організацію практики студентів в Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (2020)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-proorganizatsiyu-praktyky-studentiv.pdf
Положення «Про робочу програму навчальної дисципліни у ХНЕУ ім.
С. Кузнеця » (2018)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya_Pro_RPND.pdf
Наказ «Про створення науково-методичної ради та робочих груп для
розробки нових освітньо-професійних програм підготовки» (2018)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Nakaz-Pro-stvorennyanaukovo-metodychnoyi-rady-ta-robochyh-grup.pdf
Правила прийому до закладу освіти у відповідному році
3. Доступ до
https://www.hneu.edu.ua/normatyvni-dokumenty/pravyla-pryjomu-doосвітньої
hneu-im-s-kuznetsya/
програми та
Положення про атестацію випускників Харківського національного
визнання
економічного університету імені Семена Кузнеця (2015)
результатів
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-proнавчання
atestatsiyu-vypusknykiv-HNEU.pdf
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній та інформальній освіті в Харківському національному
економічному університеті імені Семена Кузнеця (2020)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-proneformalnu-inf-osvitu.pdf
Положення про порядок переведення студентів та поновлення
відрахованих осіб в Харківському національному економічному
університеті імені Семена Кузнеця (2016)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-proporyadok-perevedennya-studentiv-ta-ponovlennya-vidrakhovanykh-osib-v-HNEU.pdf
Положення «Про порядок замовлення, видачі та обліку документів про
вищу освіту в Харківському національному економічному університеті
імені Семена Кузнеця» (2016) https://www.hneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/11/POLOZHENNYA-pro-poryadok-zamovlennyavydachi-ta-obliku-dokumentiv-pro-vyshchu-osvitu-v-HNEU.pdf
Групи
документів
Стратегічні
документи,
інтегральний
документ

Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку

Опис документів про вищу освіту державного зразка та додатків до
них, академічної довідки (ухвалено Вченою радою, 2016)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/OPYS-dokumentiv-provyshchu-osvitu-derzh-zrazka.pdf
Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця
Накази Ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця «Про перезарахування
навчальних дисциплін в рамках неформальної освіти» (2019):
№ 34 від 15.01.2019: https://www.hneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/12/Nakaz-34-vid-15.01.2019-Pro-perezarahuvannyanavchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-neformalnoyi-osvity.pdf
№ 115 від 28.05.2019: https://www.hneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/12/Nakaz-115-vid-28.05.2019-Pro-perezarahuvannyanavchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-neformalnoyi-osvity.pdf
Наказ Ректора ХНЕУ ім. С.Кузнеця «Про перезарахування навчальних
дисциплін в рамках співпраці з ГО «Прометеус» № 158 від 02.09.2019
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Nakaz-158-vid02.09.2019-Pro-perezarahuvannya-navchalnyh-dystsyplin-v-ramkah-spivpratsiz-GO-Prometeus.pdf
Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в ХНЕУ
Документи, що
ім. С. Кузнеця (2016)
описують
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Tymchasoveнавчання і
polozhennya-pro-orhanizatsiyu-osvitnoho-protsesu-v-HNEU.pdf
викладання за
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
освітньою
учасників освітнього процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2016)
програмою
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-proporyadok-realizatsiyi-prava-na-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnohoprotsesu-u-HNEU.pdf
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній та інформальній освіті в Харківському національному
економічному університеті імені Семена Кузнеця (2020)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-proneformalnu-inf-osvitu.pdf
Положення про порядок організації та проведення підготовки фахівців
за дуальною формою здобуття вищої освіти у Харківському національному
економічному університеті імені Семена Кузнеця (2018)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Polozhennya-produalnu-osvitu.pdf
Положення про організацію позанавчальної роботи зі студентами
Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця (2019)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-proorganizatsiyu-pozanavchalnoyi-roboty-zi-studentamy.pdf
Положення про персональні навчальні системи (2017)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-PNS.pdf
Тимчасове Положення "Про порядок оцінювання результатів навчання
Документи, що
студентів
за накопичувальною бально-рейтинговою системою" (2013)
описують
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Tymchasoveзабезпечення
polozhennya-Pro-poryadok-otsinyuvannya-rezultativ-navchannya-studentiv.pdf
контролю
Положення про облік та моніторинг результатів навчання студентів з
якості
використанням програмного забезпечення корпоративної інформаційної
результатів
системи управління ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2018)
навчання
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-el-zhurnal/
Положення «Про моніторинг та самооцінку якості результатів
навчання студентів у ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (2016)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/PolozhennyaMonitoryng-ta-samootsinka.pdf
Положення «Про порядок формування рейтингу успішності студентів

4. Навчання і
викладання за
освітньою
програмою

5. Контрольні
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академічна
доброчесність

Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку

Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця для призначення академічних стипендій (2017)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-proporyadok-formuvannya-reytynhu-uspishnosti-studentiv-1.pdf
Положення про атестацію випускників ХНЕУ ім.С.Кузнеця (2015)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-proatestatsiyu-vypusknykiv-HNEU.pdf
Положення «Про проведення письмових екзаменів у Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця» (2015)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/POLOZHENNYApro-provedennya-pys-movyh-ekzameniv-u-HNEU.pdf
Положення «Про магістерську роботу», Положення «Про
бакалаврську роботу», Положення «Про курсову роботу».
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту
(2007) http://www.hneu.edu.ua/web/wp-content/uploads/pologennya_apel.pdf
Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця
Моніторинг результатів навчання
https://www.hneu.edu.ua/monitoryng-rezultativ-navchannya/
Моніторинг результатів ректорського контролю
https://www.hneu.edu.ua/monitoryng-rezultativ-rektorskogo-kontrolyu/
Кодекс академічної доброчесності Харківського національного
Документи, що
економічного
університету імені Семена Кузнеця (2019)
регулюють
https://www.hneu.edu.ua/kodeks-akadem-dobrochesnosti/
дотримання
Кодекс професійної етики та організаційної культури працівників і
академічної
доброчесності студентів Харківського національного економічного університету (2008)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/Kodeksprofesiynoyi-etyky.pdf
Регламент перевірки на унікальність рукописів У ХНЕУ ім. С.
Кузнеця. Додаток Л До Положення про порядок проходження рукопису
від його підготовки до видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, затверджене
Наказом №59 від 30.03.2016 https://www.hneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/10/Reklament-perevirky-na-unikalnist-Dodatok-L-doPolozhennya-pro-poryadok-prohodzhennya-rukopysu.pdf
Положення про комісію з питань академічної доброчесності Харківського
національного економічного університету імені Семена Кузнеця (2019)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-prokomisiyu-z-pytan-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf

5. Контрольні
заходи,
оцінювання
здобувачів вищої
освіти та
академічна
доброчесність

Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця
Склад комісій з питань академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Sklad-komisij-zpytan-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
ПЛАН засідань Комісії з питань академічної доброчесності
Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця на 2019-2020 навчальний рік https://www.hneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/12/PLAN-zasidan-AD.pdf
Програма розвитку академічної доброчесності у ХНЕУ ім. С. Кузнеця
на 2019-2020 навчальний рік https://www.hneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/10/Programa-rozvytku-AD-u-HNEU.pdf
Тренінг з академічної доброчесності
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Akademichnadobrochesnist-chy-varto-pro-tse-pogovoryty.pdf
Положення «Про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних 6. Людські
Документи, що
працівників Харківського національного економічного університету імені ресурси
описують
забезпечення Семена Кузнеця та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» (2015)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-proякості
професорсько- poryadok-konkursnoho-vidboru-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv.pdf
Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних і
викладацького
педагогічних працівників (Видання друге, доопрацьоване) (2018)
складу
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-proplanuvannya-ta-oblik-roboty-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv.pdf
Методика кількісної оцінки науково-педагогічної діяльності
викладачів університету (2012)
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних
працівників, кафедр і факультетів Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця (2019)
https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-reytynh-npp/
Положення про преміювання науково-педагогічного, наукового,
адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та
обслуговуючого персоналу Харківського національного економічного
університету імені Семена Кузнеця (Додаток К до Колективного договору
між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця на 2019 – 2020
роки (ЗАТВЕРДЖЕНО на конференції трудового колективу ХНЕУ ім. С.
Кузнеця Протокол № 36 від 12.03.2019 р.) https://www.hneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/08/Kolektyvnyj-dogovir-2019-2020.pdf
Положення про підвищення кваліфікації в Харківському національному
економічному університеті імені С. Кузнеця
Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця
Звіт ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 2019 рік та завдання на наступний
рік https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zvit-rektora-HNEU2019.pdf
Положення «Про інституційний репозитарій ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2012);
Документи та
Положення про персональні навчальні системи (2017)
матеріали, що
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-proописують
забезпечення PNS.pdf
Положення «Про структуру, зміст, обсяги навчально-методичних
якості
видань» (2008)
ресурсного
Положення «Про порядок проходження рукопису від його підготовки
забезпечення
до видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця» (2016) https://www.hneu.edu.ua/wpосвітнього
content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-rukopys.pdf
процесу:
Положення про порядок виплат стипендій студентам, аспірантам і
докторантам ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2019) https://www.hneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/Polozhennya-pro-poryadok-pryznachennya-i-vyplatystypendij-studentam-aspirantam-i-doktorantam-yaki-navchayutsya-u-HNEUim.-S.Kuznetsya.pdf
Положення про організацію інклюзивного навчання у Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (2019)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-proorganizatsiyu-inklyuzyvnogo-navchannya.pdf
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
у Харківському національному економічному університеті імені Семена
Кузнеця (2019) https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-konflikt-sytuatsij-u-hneu/

7. Освітнє
середовище та
матеріальні
ресурси

Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця
Звіт ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця за 2019 рік та завдання на наступний рік
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Zvit-rektora-HNEU-2019.pdf
Можливості для студентів з особливими потребами
https://www.hneu.edu.ua/informatsijnyj-paket/mozhlyvosti-dlya-studentivz-osoblyvymy-potrebamy/
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими
освітніми потребами https://www.hneu.edu.ua/informatsijnyjpaket/mozhlyvosti-dlya-studentiv-z-osoblyvymy-potrebamy/
https://photos.app.goo.gl/mpzFoYgEVmo3VCtv7
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у
8. Внутрішнє
Документи та
Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку

забезпечення
матеріали щодо ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2016) https://www.hneu.edu.ua/wpякості освітньої
внутрішнього content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-VZYaO-2018.pdf
Тимчасове положення про освітні програми (2017)
програми
забезпечення
якості освітніх https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Tymchasovepolozhennya-pro-osvitni-programy.pdf
програм
Положення про студентське самоврядування Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця (2019)
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-pro-studsamovryaduvannya-2019.pdf
Розподіл відповідальності між структурними підрозділами щодо
внутрішнього забезпечення якості освіти https://www.hneu.edu.ua/rozpodilvidpovidalnosti-mizh-strukturnymy-pidrozdilamy/
Додаткова інформація, оприлюднена на сайті ХНЕУ ім.С.Кузнеця
Моніторинг працевлаштування студентів 2015-2018
https://www.hneu.edu.ua/monitoryng-pratsevlashtuvannya-studentiv/
Опитування студентів (https://www.hneu.edu.ua/opytuvannya-studentiv/)
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у
9. Прозорість і
ХНЕУ ім. С. Кузнеця (2016) https://www.hneu.edu.ua/wpпублічність
content/uploads/2018/11/Polozhennya-pro-VZYaO-2018.pdf

Відділ забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку

