
Перелік нормативних документів що регламентують організацію 

освітнього процесу 

- Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту» «Про науково та 

науково технічну діяльність» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19#Text ,https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text , 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text ) 

- Указ президента України «Про національну стратегію розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року »від 25 червня 2013 р № 344/2013 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text) 

- Державної національної програми «Освіта» («Україна ХНІ століття); 

-  Простанова Кабінету міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 

«Про затвердження положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність » (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text ) 

- Простанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 

1341 «Про затвердженя національної рамки кваліфікації» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text ) 

- Простанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 {Із 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 519 від 25.06.2020 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-

2015-%D0%BF#Text) 

- Наказ МОН від 18 січня 2018 р № 54 «Про затвердження положення 

про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної 

відпустки» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-

poryadok-vidrahuvannya-pererivannya-navchannya-ponovlennya-i-perevedennya-

osib-yaki-navchayutsya-u-zakladah-vishoyi-osviti-takozh-nadannya-yim-

akademichnoyi-vidpustki)  

- Наказ МОН від 16.жовтня 2009 р. № 943 «Про запровадження у вищих 

навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» 

(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0943290-09#Text ) 

- Наказ МОН від 29.05.2019 № 749 Положення про електронні освітні 

ресурси (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0666-19#Text) 

- Наказ МОН № 434 від 25.квітня 2018 року Про затвердження 

«Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка». 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2245-13#Text ) 

- Наказ МОН від 25.04.2013 р. № 466 зі змінами № 1115 від 08.09.2020 

про затвердження положення «Положення про дистанційне навчання». 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text) 

- Наказ МОНУ від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування 

навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0132-15#Text ) 

- Лист МОН України від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей 

організації освітньої процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 

навчальному році» (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-126729-15#Text ) 
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- Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-

трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних 

закладах (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_119290-10 ) 

- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти, ухвалених на Міністерській конференції в Єревані 14-

15 травня 2015 року 

(https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf ); 

- Статут Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету 

(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Tender/Admin_diyalnist/Statut_2016.

pdf ); 

- Стратегічний план розвитку Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету на період 2020 - 2027 року 

(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/strategichnii_plan

_2020-2027.pdf ) 

- Інші документи з організації навчального процесу в ХНАДУ ( 

https://www.khadi.kharkov.ua/publichna-informacija/vnutrishnja-sistema-

zabezpechennja-jakosti/ ) 
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