Нормативно-правові документи та документи закладу вищої освіти,
які регламентують порядок здійснення освітньої діяльності
у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
1.

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"

2.

Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII"Про вищу
освіту"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002
№ 1134 "Про затвердження нормативів чисельності
студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів,
здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів,
інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду
науково-педагогічного працівника у вищих навчальних
закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних
закладах післядипломної освіти державної форми
власності"
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015
р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності"
Накази Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019
року № 977 “Про затвердження Положення про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти”
Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020
№ 4 "Про затвердження Положення про особливості
організації освітньої діяльності у вищих військових
навчальних закладах Міністерства оборони України та
військових навчальних підрозділах закладів вищоїосвіти"
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Наказ Міністерства оборони України від 27.05.2015
№ 240 "Про затвердження Положення про вищі військові
навчальні заклади"
Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти
і науки України від 19.10.2016 № 542/1255 "Про
затвердження Інструкції про порядок заміщення на
конкурсній основі вакантних посад науково- педагогічних
працівників у вищих військових навчальних закладах,
військових навчальних підрозділах вищих навчальних
закладів, що належать до сфери управління Міністерства
оборони України"
Наказ Міністерства оборони України від 25.04.2016
№ 216 "Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів
тактичного рівня та сержантського (старшинського)
складу у вищих військових навчальних закладах та
військових навчальних підрозділах вищих навчальних
закладів"
Наказ Міністерства оборони України від 05.06.2014
№ 360 "Про затвердження Інструкції про організацію та
проведення військово-професійної орієнтації молоді та
прийому до вищих військових навчальних закладів та
військових навчальних підрозділів закладів вищоїосвіти"
Наказ Міністерства оборони України від 12.01.2016
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№ 5 "Про затвердження Інструкції про порядок організації
і проведення військового (флотського) стажування,
навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших
видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих
військових навчальних закладів, військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів"
Лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 №
1/11-8681 " Рекомендації щодо запобігання академічному
плагіату та його виявлення в наукових роботах
(авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових
доповідях, статтях тощо)"
Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти
і науки України від 08.05.2002 № 155/291 "Про
затвердження Інструкції з планування та обліку діяльності
науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих
військових навчальних закладів (військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних
центрів Збройних Сил України)
Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти
і науки України від 11.02.2016 №71/109 "Про
затвердження Положення про проведення атестації
науково-педагогічних працівників вищих військових
навчальних закладів, військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів, що належать до сфери
управління Міністерства оборони України"
Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти
і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 "Про
затвердження Інструкції про організацію військової
підготовки громадян України за програмою підготовки
офіцерів запасу"
Наказ Міністерства оборони України від 09.09.2015
№ 472 "Про затвердження Положення про екзаменаційні
комісії вищих військових навчальних закладів та
військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів"

ada/show/z0191-16

Положення про Систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти в Харківському національному університеті
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, введено в дію наказом
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начальника ХНУПС від 29.08.19 № 1612
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Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої
діяльності
Харківського
національного
університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, введено в дію наказом
начальника ХНУПС від 29.08.19 № 1612
Стратегія інтернаціоналізації Харківського національного
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, введено в
дію наказом начальника ХНУПС від 29.08.19 № 1612
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20. Положення про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін
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22. Положення про академічну доброчесність та етику академічних
університет

http://www.hups.mil.gov.u
a/assets/doc/admissionuniversity/publichnainformatsiya/p-24.pdf

про академічну мобільність курсантів (студентів)
ад’юнктів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників
у Харківському національному університеті Повітряних Сил імен
Івана Кожедуба

http://www.hups.mil.gov.u
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здобувачами вищої освіти в Харківському національному
університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, введено в
дію наказом начальника ХНУПС від 29.08.19 № 1612
21. Положення про
політику
та
процедуру врегулювання
конфліктних ситуацій у
Харківському національному
університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
взаємовідносин у Харківському
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

національному

23. Положення

24. Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності
у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені
Івана Кожедуба
25. Положення про
професійний розвиток
науковопедагогічних працівників Харківського національного університету
Повітряних сил імені Івана Кожедуба
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Положення про організацію освітнього процесу у Харківському
a/assets/doc/admissionнаціональному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба
university/publichnainformatsiya/pp-28.pdf
Положення про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін
http://www.hups.mil.gov.u
здобувачами вищої освіти в Харківському національному університеті a/assets/doc/admissionuniversity/publichnaПовітряних сил імені Івана Кожедуба
informatsiya/pp-29.pdf
Положення про радника з гендерних питань в Харківському
http://www.hups.mil.gov.u
національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та a/assets/doc/admissionпідпорядкованих військових частинах (підрозділах)
university/publichnainformatsiya/d-8.pdf
Положення про порядок організації та проведення опитувань
http://www.hups.mil.gov.u
учасників освітнього процесу у Харківському національному
a/assets/doc/admissionуніверситеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
university/publichnainformatsiya/d-9.pdf
Положення про студентське самоврядування в Харківському
http://www.hups.mil.g
національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
ov.ua/assets/doc/admis
sionuniversity/publichnainformatsiya/d-10.pdf
Положення про дуальну форму здобуття освіти в Харківському
http://www.hups.mil.gov.u
національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
a/assets/doc/admissionuniversity/publichnainformatsiya/d-11.pdf
Положення про організацію інклюзивного навчання здобувачів вищої http://www.hups.mil.gov.u
освіти у Харківському національному університеті Повітряних Сил
a/assets/doc/admissionімені Івана Кожедуба
university/publichnainformatsiya/d-12.pdf
КОДЕКС АКАДЕМIЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО
http://www.hups.mil.gov.u
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ
a/assets/doc/admissionСИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА
university/publichnainformatsiya/d-13.pdf

