
  Д О В І Д Н И К  
П Е Р Ш О К У Р С Н И К А

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  СЕМЕНА  КУЗНЕЦЯ



Шановні першокурсники!

     Вітаємо Вас у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Друзі, зараз Вам необхідно зробити
важливий крок у своєму житті. 
Вибір професії — це шлях у майбутнє.

   ХНЕУ ім. С. Кузнеця — це осередок
сучасної культури, науки й навчання
високоінтелектуальних здобувачів 
і компетентних викладачів. 

     Університет спрямовує свої зусилля 
на виховання особистості-творця,
формує у студента потреби постійно
навчатися, розвиватися.

 Також Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця забезпечено сучасною
матеріально-технічною базою, комфортабельними
аудиторіями, зручними гуртожитками, навчальною
бібліотекою, лабораторіями, спортивними залами 
та обладнанням. 

      Вдячний за Ваш вибір! 
      Бажаю наснаги в навчанні та цікавого дозвілля!

Стань частиною нашого університету!

Ректор

Володимир ПОНОМАРЕНКО
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МІСІЯ:  
формування патр�отично
налаштованої, усеб�чно
розвинутої творчої
особистост�, здатної 
до самовизначення 
та самореал�зац�ї,
справжнього профес�онала
для наукової та практичної
роботи у сфер� сусп�льно-
економ�чної д�яльност�. 

ЦІННОСТІ:

ТОП-3

в�дкрит�сть осв�ти; 
гуман�зм; 
демократизм; 
дотримання традиц�й;
�нновац�йн�сть осв�ти; 
системн�сть осв�ти;
гнучк�сть осв�тянської

   д�яльност�.

ПРІОРИТЕТИ:
формування �нтелектуальної

ел�ти;

формування
висококвал�ф�кованих профес�онал�в;

формування та утримання 
конкурентного статусу ун�верситету
� його фах�вц�в.

СЕРЕД ХАРКІВСЬКИХ ВИШІВ
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ТОП-3 ЕКОНОМІЧНИХ ВИШІВ УКРАЇНИ

-те МІСЦЕ ЗА СЕРЕДНІМ БАЛОМ ЗНО

       Ун�верситет стає осередком культури, науки й навчання. 
До навчання в ун�верситет� залучено креативних
високо�нтелектуальних здобувач�в, �з якими працюють команди
�нновац�йних, компетентних викладач�в-науковц�в, профес�онал�в,
що зд�йснюють ефективн� науково-техн�чн� досл�дження,
забезпечують як�сне навчання на основ� передових �нформац�йних
технолог�й �з широкою �нтеграц�єю у св�товий осв�тньо-науковий
прост�р.

ВІЗІЯ ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ:

РЕЙТИНГИ:



Приклад маркування аудиторій, яке здійснюють таким чином: 

Головний корпус – 210 (корп. голов.)
Корпус А – А-6 (корп. 7 поверх)
Перший корпус – 212 (корп. 1)
Другий корпус –  52 (корп. 2)
L-корпус – 21 (корп. Л)
Бібліотечний корпус – 605 (бк)

ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Корпус А
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ДРУГИЙ КОРПУС 

Корпус L

Внутрішній перехід з
головного корпусу в L

Внутрішній перехід із
головного корпусу в 1

2-й поверх корпусу А 

Бібліотечний корпус

(Приймальна комісія)

FABLAB

—  буфети 

МАПА  ХНЕУ  ІМ .  С .  КУЗНЕЦЯ

— здоровпункт 

—  бібліотека

Тисни та переходь на тур

Вхід до корпусу А 
Вхід до головного 

корпусу (бюро перепусток)

ПЕРШИЙ КОРПУС 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/3D/index.html
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ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ

ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР 

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ 
ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 702-11-89

РЕКТОР ГОЛОВНИЙ КОРПУС
АУД. 316

702-03-04

АДМІНІСТРАЦІЯ  УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОРЕКТОР З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ
РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ГОЛОВНИЙ КОРПУС
АУД. 318

ГОЛОВНИЙ КОРПУС
АУД. 315

ГОЛОВНИЙ КОРПУС
АУД. 315 а

702-11-87

702-05-76

ПРОРЕКТОР З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
БІБЛІОТЕЧНИЙ  КОРПУС

АУД. 124

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

КУТВИЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

ГОЛОВНИЙ КОРПУС
АУД. 306 (050) 135-15-19

702-18-37

ГОЛОВНИЙ КОРПУС
АУД. 324 

715-50-38

ОТЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

ЄРМАЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЄГОРОВИЧ

ЗИМА ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 

НЕМАШКАЛО КАРІНА РОМЕОВНА E-mail: karina.nemashkalo@hneu.net

E-mail: pr@hneu.net

ШИГОЛЬ ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ E-mail: pk@hneu.edu.ua

E-mail: soc_sluzhba@hneu.edu.ua

E-mail: ovi@hneu.edu.ua

E-mail: yvy@hneu.edu.ua

E-mail: zima@hneu.edu.ua

https://www.hneu.edu.ua/informatsijnyj-paket/administratsiya-universytetu-2/
mailto:dekei@hneu.edu.ua
mailto:dekei@hneu.edu.ua
mailto:dekei@hneu.edu.ua
mailto:dekei@hneu.edu.ua
mailto:dekei@hneu.edu.ua
mailto:dekei@hneu.edu.ua
mailto:dekei@hneu.edu.ua
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КЕРІВНИЦТВО  ФАКУЛЬТЕТІВ
702 - 05 - 47

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

БРІЛЬ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
ДРУГИЙ КОРПУС

АУД. 52

702 - 18- 36
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ І ОБЛІКУ

ПРОНОЗА ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
КОРПУС L
АУД. L-24

702 - 18 - 26
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

ВОВК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

 ГОЛОВНИЙ 
КОРПУС
АУД. 335

702 - 18 - 32
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

ШТАЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА

 ГОЛОВНИЙ 
КОРПУС
АУД. 203

702 - 18 - 31
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КОЦ ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ

 ГОЛОВНИЙ 
КОРПУС
АУД. 420

702 - 06 - 46
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

ЄРМОЛЕНКО ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ДРУГИЙ КОРПУС

АУД. 10

702 - 18 - 30
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЖУРНАЛІСТИКИ

ПТАЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
ДРУГИЙ КОРПУС

АУД. 1-2

E-mail: dekep@hneu.edu.ua
ДРУГИЙ КОРПУС

АУД. 45-47ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

E-mail: dekei@hneu.edu.ua
   ГОЛОВНИЙ 

КОРПУС
АУД. 420

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

E-mail: dekmim@hneu.edu.ua
  ГОЛОВНИЙ 

КОРПУС
АУД. 336

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ 
І МАРКЕТИНГУ

E-mail: dekmeo@hneu.edu.ua
 ГОЛОВНИЙ 

КОРПУС
АУД. 233

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

E-mail: 

interrelandjou.hneu@gmail.com
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ МІЖНАРОДНИХ 
ВІДНОСИН І ЖУРНАЛІСТИКИ

ДРУГИЙ КОРПУС
АУД. 1-2

E-mail: dekfin@hneu.edu.ua
КОРПУС L
АУД. L- 25

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ І ОБЛІКУ

E-mail: dekriu@hneu.edu.ua
ДРУГИЙ КОРПУС

АУД. 10
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ 
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

mailto:dekep@hneu.edu.ua
http://www.ep.hneu.edu.ua/
mailto:dekei@hneu.edu.ua
http://www.it.hneu.edu.ua/
http://www.it.hneu.edu.ua/
mailto:dekei@hneu.edu.ua
http://www.mim.hneu.edu.ua/
http://www.mim.hneu.edu.ua/
http://www.mim.hneu.edu.ua/
mailto:dekei@hneu.edu.ua
http://mev.hneu.edu.ua/
mailto:dekei@hneu.edu.ua
mailto:dekei@hneu.edu.ua
mailto:dekei@hneu.edu.ua
http://dekinter.hneu.edu.ua/
http://dekinter.hneu.edu.ua/
http://dekinter.hneu.edu.ua/
mailto:dekei@hneu.edu.ua
http://www.fio.hneu.edu.ua/
mailto:dekei@hneu.edu.ua
http://www.fsf.hneu.edu.ua/
http://www.fsf.hneu.edu.ua/
http://www.fsf.hneu.edu.ua/


    Посилання на розклад можна знайти 
на нашому сайт� у qr-code 

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1 пара 08:30–10:05 перерва об 9:15 10 хв перерва

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ  ХНЕУ  ІМ .  С .  КУЗНЕЦЯ

2 пара 10:15–11:50

3 пара 12:10–13:45

4 пара 13:55–15:30

5 пара 15:50–17:25

6 пара 17:35–19:10

7 пара 19:20–20:55

10 хв перерва

10 хв перерва

10 хв перерва

10 хв перерва

20 хв перерва

20 хв перерваперерва об 11:00

перерва о 12:55

перерва о 14:40

перерва о 16:35

перерва о 18:20

перерва о 20:05

Навчальний р�к в Ун�верситет� розпочинають �з 1 вересня 

Звичайна тривал�сть навчального року становить 52 тижн�. 

Тривал�сть навчального семестру становить  15—18 тижн�в. 

П�дсумковий контроль (сес�я) — зд�йснюють до 3 тижн�в, залежно в�д
курсу навчання.  

Навчальний семестровий пер�од складається з виконання
�ндив�дуальних завдань, поточного контролю, п�дсумкового контролю
та практичної п�дготовки. 

Кан�кули у студент�в проходять 2 рази на р�к п�сля п�дсумкового
контролю.

         Якщо цей день припадає на вих�дний день, то в цьому раз� навчальний    
         р�к розпочинається в перший, наступний за ним, робочий день. 
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http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/selection.jsf
https://www.hneu.edu.ua/grafik-navchalnogo-protsesu/


    Інформац�ю щодо поточної 
усп�шност� студент�в в онлайн-режим�
можна отримати за посиланням у qr-code
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
     У ХНЕУ �м. С. Кузнеця використовують шкалу оц�нювання 
за показниками ЄКТС, нац�ональною та 100-бальною системами.

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ ЄКТС
НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ТА ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ

Сума бал�в 
за вс� види 
навчальної
д�яльност�

Оц�нка
ЄКТС

90 – 100

82 – 89

74 – 81

64 – 73

60 – 63

35 – 59

1 – 34

А

B

C

А

D

E

FX

F

Оц�нка за нац�ональною шкалою

для екзамену,
практики тощо для зал�ку

в�дм�нно

добре

задов�льно

незадов�льно

зараховано

не зараховано

http://services.ksue.edu.ua/


    Твоя перепустка 
до ХНЕУ �м. С. Кузнеця

      Індив�дуальний навчальний
план здобувача вищої осв�ти
(зал�кова книжка) 

та студентський квиток 

Ви отримаєте в деканат�
ор�єнтовно впродовж двох
м�сяц�в �з початку навчання.
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   ЗАЛІКОВА КНИЖКА, 

СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК
ТА ПЕРЕПУСТКА

     В Ун�верситет� є пропускна
система. 

     Інформац�ю щодо 

отримання перепусток
надають п�д час першої зустр�ч� 
з деканом факультету.



ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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   Перел�к компонент�в, як� здобувач
вищої осв�ти впродовж навчання
буде вивчати, та їхн�й зм�ст можна
отримати за посиланням у qr-code

або назвою стор�нки.

    Осв�тня програма – це єдиний
комплекс осв�тн�х компонент�в,

спланованих та орган�зованих
закладом вищої осв�ти для досягнення
здобувачами результат�в навчання.

https://www.hneu.edu.ua/osvitni-programy-hneu-im-s-kuznetsya/


      Ус� електронн� навчальн� курси, 
як� розм�щують на сайт� персональних
навчальних систем Ун�верситету 
доступн� за посиланням у qr-code 
або назвою стор�нки.

     Персональна навчальна система (ПНС) – це �нформац�йно-
осв�тнє середовище, яке використовують п�д час аудиторної 
та позааудиторної самост�йної роботи. 
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ПЕРСОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНА
СИСТЕМА

      За допомогою ПНС можна отримати доступ до лекц�йного
матер�алу (ауд�о та в�деолекц�й), практичних завдань 
�з нап�вавтоматичним оц�нюванням, пройти тестування в online-
режим�, знайти корисн� �нтернет-посилання за дисципл�ною що
вивчається.

https://pns.hneu.edu.ua/
https://pns.hneu.edu.ua/


      Виб�р конкретних виб�ркових навчальних дисципл�н
здобувач� вищої осв�ти зд�йснюють за допомогою
використання спец�ал�зованого сайта для вибору
навчальних дисципл�н.

ВИБІРКОВА СКЛАДОВА 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
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МАЙНОР – умовна назва блоку �з чотирьох взаємопов‘язаних
непроф�льних навчальних дисципл�н осв�тньо-профес�йної
програми п�дготовки бакалавр�в.

      У Харк�вському нац�ональному економ�чному ун�верситет� �мен�
Семена Кузнеця студентам надають можлив�сть в�льного вибору
навчальних дисципл�н у межах 25 % загального обсягу в�дпов�дної
осв�тньо-профес�йної програми: 

ВІЛЬНИЙ МАЙНОР – окрем� непроф�льн� навчальн� дисципл�ни
осв�тньо-профес�йної програми п�дготовки бакалавр�в,                           
�з яких студент самост�йно може створити св�й власний
ун�кальний майнор.

     Вибран� навчальн� дисципл�ни ув�йдуть до �ндив�дуального
навчального плану кожного студента, а результати навчання
буде в�дображено в додатку до диплома.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА СПРЯМУВАННЯМ 

        навчальна дисципл�на соц�ально-психолог�чного спрямування;

         навчальна дисципл�на технолог�чного спрямування;

         навчальна дисципл�на правового спрямування.

https://www.hneu.edu.ua/vybirkova-skladova-osvitno-profesijnyh-program-2021-2022-n-r/
https://www.hneu.edu.ua/vybirkova-skladova-osvitno-profesijnyh-program-2021-2022-n-r/
https://www.hneu.edu.ua/vybirkova-skladova-osvitno-profesijnyh-program-2021-2022-n-r/
https://www.hneu.edu.ua/vilnyj-majnor-2021-2022/
https://www.hneu.edu.ua/vilnyj-majnor-2021-2022/
https://www.hneu.edu.ua/vilnyj-majnor-2021-2022/
https://www.hneu.edu.ua/vilnyj-majnor-2021-2022/
https://www.hneu.edu.ua/vilnyj-majnor-2021-2022/
https://www.hneu.edu.ua/vilnyj-majnor-2021-2022/
https://www.hneu.edu.ua/vilnyj-majnor-2021-2022/
https://www.hneu.edu.ua/vilnyj-majnor-2021-2022/
https://www.hneu.edu.ua/vilnyj-majnor-2021-2022/
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СТИПЕНДІЯ
     Здобувач� ХНЕУ �м. С. Кузнеця, як� навчаються за коштом
державного бюджету, мають право на отримання державних
стипенд�й (академ�чн� та соц�альн� стипенд�ї) один раз на м�сяць. 

     Порядок призначення
стипенд�й визначено
нормативним документами
ХНЕУ �м. С. Кузнеця 

     Студент за власним волевиявленням
вибирає академ�чну чи соц�альну
стипенд�ю, якщо в нього є на це п�дстави,
окр�м д�тей-сир�т та д�тей, позбавлених
батьк�вського п�клування, а також
студент�в ЗВО, як� в пер�од навчання у в�ц�
в�д 18 до 23 рок�в залишилися без батьк�в,
вони мають право на обидв� стипенд�ї
одночасно.

    Академ�чн� стипенд�ї студентам
призначають дв�ч� на р�к
стипенд�альними ком�с�ями факультет�в,
зг�дно з рейтингом усп�шност�, який
складають за результатами п�дсумкового
контролю за семестр.

    Рейтинг усп�шност� студент�в
першого року навчання 
вс�х ступен�в для призначення
академ�чних стипенд�й 
до п�дбиття п�дсумк�в 
першого семестрового
контролю, формують на
п�дстав� конкурсного бала,
набраного ними п�д час вступу
на навчання.

https://www.hneu.edu.ua/polozhennya-pro-pryznachennya-stypendij/


старосту своєї групи;

свого куратора;

декана та заступника декана;

месенджери Viber, Telegram

    Комун�кац�я з� студентами

в�дбувається через:

    Упродовж навчання здобувач вищої осв�ти може
звернутися до в�дпов�дного деканату або куратора
академ�чної групи для отримання будь-якої допомоги.
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ІНФОРМАЦІЙНА ДОПОМОГА

    У навчальному процес� ХНЕУ �м. С. Кузнеця  п�д час
карантину використовуються платформи: Google Meet 
та Zoom.

    На територ�ї закладу працює Wi-Fi, 
який перебуває у в�льному доступ�.



МИ РОЗМІЩЕНІ:
 

ХНЕУ �м. С. Кузнеця,

науково-б�бл�отечний корпус

Тел.  + 38 (057) 702-07-19 

Email: library@ksue.edu.ua

БІБЛІОТЕКА
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   Усю додаткову �нформац�ю можна  знайти на нашому сайт� 
за посиланням у qr-code або назвою стор�нки. 

    Доступ до вс�х �нформац�йних ресурс�в зд�йснюється через сайт
б�бл�отеки. 

з� структурою б�бл�отеки, 

�з режимом роботи; 

�з розташуванням читальних зал�в та абонемент�в; 

з електронним каталогом;

�з новими надходженнями в б�бл�отеку;  

�з л�тературою �нформац�йних центр�в;

�з в�ртуальними виставками. 

   На сайт� можна ознайомитися:

   Електронний арх�в ХНЕУ �м. С. Кузнеця
(репозитар�й) накопичує, збер�гає 

та забезпечує пост�йний доступ 

до наукових досл�джень професорсько-

викладацького складу, сп�вроб�тник�в та
студент�в Ун�верситету. 

   Інформац�я є актуальною та пост�йно
поновлюється, в�дпов�дно до зм�н.

http://library.hneu.edu.ua/


    Усю додаткову �нформац�ю 
можна  знайти на нашому
сайт� за посиланням у qr-code 
або назвою стор�нки

їдальня (перший поверх
головного корпусу) 

        працює з 10:30 до 16:00
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ЇДАЛЬНІ УНІВЕРСИТЕТУ

буфет (перший
навчальний корпус, 

         1 поверх) працює з 9:00    
        до 16:00

буфет 
   (другий навчальний корпус, 
   2-й поверх, ауд.  № 16) 
   працює з 9:30 до 16:00.

https://www.hneu.edu.ua/informatsijnyj-paket/harchuvannya/


ГУРТОЖИТОК № 3 «ІТ»

ГУРТОЖИТОК № 4 «МІЖНАРОДНИЙ»

Адреса: вул. Ц�линоградська, 40.
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ГУРТОЖИТОК № 1 «ГЕЛІОС»

      Харк�вський нац�ональний економ�чний ун�верситет 
�мен� Семена Кузнеця має 7 гуртожитк�в у м�ст� Харков�

ГУРТОЖИТКИ

Адреса: м. Харк�в, просп. Юв�лейний, 52.

ГУРТОЖИТОК № 2 «ПОЛЮС»

Адреса: вул. Луї Пастера, 177.

ГУРТОЖИТОК № 5 «П’ЯТІРОЧКА»

ГУРТОЖИТОК № 6 «СИНЕРГІЯ»

ГУРТОЖИТОК № 7«АКАДЕМІЧНИЙ»

Адреса: вул. Ц�линоградська, 30.

Адреса: пров. Інженерний, 4.

Адреса: вул. Ак. Ф�л�ппова, 42 (р-н Нових Будинк�в).

Адреса: вулиця Клочк�вська 216 а

     Інформац�ю щодо вартост� та умов
проживання можна знайти на нашому сайт� за
посиланням у qr-code або за назвою стор�нки

https://www.hneu.edu.ua/gurtozhytok/


         В�йськово-моб�л�зац�йний п�дрозд�л 
         ХНЕУ �м. С. Кузнеця сприяє здобуттю 
         в�йськової осв�ти на баз� таких ун�верситет�в Харкова:

 

В�йськового �нституту танкових в�йськ
Нац�онального техн�чного
ун�верситету "Харк�вський
пол�техн�чний �нститут";

Нац�ональної Академ�ї Нац�ональної
гвард�ї України

Харк�вського нац�онального
ун�верситету внутр�шн�х справ

Харк�вського ун�верситету Пов�тряних
Сил �мен� Івана Кожедуба

МИ РОЗМІЩЕНІ:
 

ХНЕУ �м. С. Кузнеця,

перший навчальний корпус, ауд.  400, 408.

Тел.  + 38 (057) 702-11-93
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ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА
ЗА ПРОГРАМАМИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

     У в�дд�л� також можна отримати дов�дку (Ф-20), що п�дтверджує
право на в�дстрочку в�д призову на строкову в�йськову службу,
для подання до районних (м�ських) територ�альних центр�в
комплектування та соц�альної п�дтримки.

     Для отримання б�льшої �нформац�ї переходь за посиланням 
у qr-code або назвою стор�нки.

https://www.hneu.edu.ua/2-vijskova-pidgotovka-za-programamy-ofitseriv-zapasu/
https://www.hneu.edu.ua/2-vijskova-pidgotovka-za-programamy-ofitseriv-zapasu/


МИ РОЗМІЩЕНІ:
ХНЕУ �м. С. Кузнеця,

перший навчальний корпус, 2-й поверх, ауд. 219.

Тел. + 38 (057) 702-11-90

Email: depint@hneu.edu.ua

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ
ЗВ'ЯЗКІВ

    Студенти маюсь право на участь  у програмах
академ�чної моб�льност� Erasmus+ KA1, �з метою участ�
в м�жнародн�й систем� осв�ти, вивчення
європейського досв�ду та набуття профес�йних
компетентностей у галуз� економ�ки та управл�ння,
менеджменту, �нформац�йних технолог�й та �н.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

    На баз� ХНЕУ �м. С. Кузнеця можна отримати сертиф�кат 
на волод�ння англ�йскою мовою Business English Certificates (BEC). 
ІЗ 2013 року Ун�верситет визнано Кембриджським ун�верситетом
Центром п�дготовки кандидат�в до участ� в незалежному
м�жнародному тестуванн� щодо оц�нювання р�вня волод�ння
д�ловою англ�йською мовою. Іспит ВЕС розрахований на кандидат�в
�з р�зним р�внем волод�ння англ�йською мовою та м�стить тести
трьох р�зних ступен�в складност�: BEC Preliminary, BEC Vantage, 
BEC Higher. 
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     В Ун�верситет� усп�шно працюють 10 центр�в
м�жнародного сп�вроб�тництва, Французький
клуб, фабрика-лаборатор�я (FabLab) та
лаборатор�я забезпечення якост� осв�ти.

    На сьогодн� в Ун�верситет� працюють 12 сп�льних
м�жнародних програм двох диплом�в 
�з пров�дними закладами вищої осв�ти Європи.

https://www.hneu.edu.ua/ves/


МИ РОЗМІЩЕНІ:
 

ХНЕУ �м. С. Кузнеця,

другий навчальний корпус, ауд. 3.

Тел.  + 38 (057) 715-50-37

Email: profstud@hneu.edu.ua

     Усю додаткову �нформац�ю 
можна  знайти на нашому
сайт� за посиланням у qr-code 
або за назвою стор�нки

дотримання норм �з комфортного
аудиторного навчання; 

розм�щення в гуртожитку на час
навчання; 

надання безкоштовної юридичної
консультац�ї з р�зних питань; 

проводження екскурс�ї �з частковою

надання матер�альної допомоги;

проводження безкоштовних культурних
заход�в; 

представлення �нтерес�в студент�в на
вчен�й рад� ун�верситету та зас�даннях
стипенд�альної ком�с�ї.

         оплатою; 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ
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        ППОСАД – в�дпов�дно до своєї статутної д�яльност�, захищає
права тих, хто здобуває осв�ту за р�зними напрямами: 

mailto:profstud@hneu.edu.ua
https://www.hneu.edu.ua/pervynna-profspilkova-organizatsiya-studentiv-aspirantiv-doktorantiv/


МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ХНЕУ �м. С. Кузнеця, Коворк�нг-центр,
перший поверх гуртожитку №5
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     Харк�вський нац�ональний економ�чний ун�верситет 
�мен� Семена Кузнеця сприяє дозв�ллю молод�.

    Усю додаткову �нформац�ю 
можна  знайти на нашому сайт�
за посиланням у qr-code 
або назвою стор�нки

    Молод�жна орган�зац�я – це орган
студентського самоврядування, котрий дає
змогу студентам бути причасним до життя
ун�верситету та робити св�й внесок до
розвитку сучасної системи осв�ти.

    Головна мета орган�зац�ї – пол�пшення
л�дерських та управл�нських якостей, ум�ння
контролювати процес п�дготовки та проведення 
заход�в (PR-заход�в, конференц�й, благод�йних акц�й, заход�в
м�ського та обласного р�вн�в), залучення до активної участ� студент�в
у громадському та культурному житт�, розроблення стратег�ї
брендингу Молод�жної орган�зац�ї � ХНЕУ �м. С. Кузнеця загалом.

@mo.family.hneu

@moFamilyHneu

СОЦМЕРЕЖІ:

МИ РОЗМІЩЕНІ:

https://www.hneu.edu.ua/pidrozdily/molodizhna-organizatsiya/
https://instagram.com/mo.family.hneu?utm_medium=copy_link
https://t.me/moFamilyHneu


ХАРКІВ,  ПРОСП.  НАУКИ,  9-А,  61166 УКРАЇНА

INSTAGRAM

FACEBOOK

TELEGRAM

YOUTUBE

TWITTER

 
ШУКАЙ  НАС  У  СОЦМЕРЕЖАХ   

СКАНУЙ  ТА  ПЕРЕХОДЬ
 НА  САЙТ

 
@KHNEU

https://www.instagram.com/khneu/
https://www.facebook.com/238575816153669/posts/4460834753927733/
https://t.me/s/khneu_live?before=346
https://www.youtube.com/channel/UCxG7LPUimHBYu5BRyPiUr_g
https://twitter.com/khneu

