МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н. КАРАЗІНА

НАКАЗ
25.02.02021 м. Харків

№ 0202-1/78

Про підготовку
до 2021/2022 навчального року
З метою забезпечення належної підготовки до 2021/2022 навчального
року відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Графік навчального процесу Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна навчання за освітньо-професійною
програмою – бакалавр, навчання за освітньо-професійною або освітньонауковою програмою – магістр на 2021/2022 навчальний рік:
1.1.1. перший семестр 2021/2022 н.р.:
- теоретичне навчання з 01.09.2021 р. до 19.12.2021 р.;
- складання семестрових заліків з 20.12.2021 р. до 26.12.2021 р.
- складання семестрових екзаменів з 27.12.2021 р. до 16.01.2022 р.;
- канікули з 17.01.2022 р. до 06.02.2022 р.
1.1.2. другий семестр 2021/2022 н.р.:
- теоретичне навчання з 07.02.2022 р. до 29.05.2022 р.;
- складання семестрових заліків з 30.05.2022 р. до 05.06.2022 р.
- складання семестрових екзаменів з 06.06.2022 р. до 26.06.2022 р.;
- канікули з 01.07.2022 р. до 31.08.2022 р.
1.2. Обов’язкові дисципліни університету для навчання за освітньопрофесійною програмою – бакалавр для громадян України (додаток 1).
1.3. Обов’язкову дисципліну університету для навчання за освітньопрофесійною, освітньо-науковою програмою – магістр для громадян України
(додаток 2).

1.4. Обов’язкові дисципліни університету для навчання за освітньою
(освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмою – бакалавр/магістр
для іноземних громадян (додаток 3).
2.Установити, що:
2.1. Строк навчання за освітньо-професійною програмою – магістр
становить 1 рік 4 місяці (90 кредитів).
2.2. Строк навчання за освітньо-науковою програмою підготовки
магістр – 1 рік 9 місяців (120 кредитів).
2.3. Строк вивчення міжфакультетської вибіркової дисципліни:
2.3.1. у першому семестрі 2021/2022 н.р. – 16 тижнів;
2.3.2. у другому семестрі 2021/2022 н.р. – 14 тижнів.
2.4. Планування практики та підготовки кваліфікаційної роботи при
розробці навчального плану становить 1,5 кредити за тиждень.
2.5. Планування проведення кваліфікаційного екзамену при розробці
навчального плану становить 3 кредити.
2.6. Академічні групи за освітньо-науковими програмами – магістр
формуються чисельністю не менше 10 осіб.
2.7. Для проведення лекцій з історичних та краєзнавчих дисциплін
кількість іноземних здобувачів вищої освіти не повинна перевищувати
250 осіб.
2.8. Для проведення семінарських і практичних занять з історичних та
краєзнавчих дисциплін для іноземних здобувачів вищої освіти чисельність
академічної групи не може перевищувати 25 осіб, а для груп з англійською
мовою навчання – 15 осіб.
2.9. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науковопедагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний
рік.
2.10. Мінімальний обсяг навчальної аудиторної роботи науковопедагогічного працівника має становити 240 годин на навчальний рік
3. Дозволяти у разі, якщо обов’язкові дисципліни, зазначені в пп. 1.2 –
1.4 цього наказу є профільними для відповідної спеціальності (освітньої
програми), заміну таких дисциплін на професійні дисципліни з відповідним
збільшенням обсягу кредитів на підставі службової записки декана
факультету (директора навчально-наукових інститутів).
4. Заборонити:
4.1. Прийняття до розгляду та/або затвердження навчальних планів
(змін до навчальних планів), які не відповідають затвердженим Вченою
Радою Університету описам освітніх програм.

4.2. Планування у першому семестрі 2021/2022 н.р. курсові роботи
студентам 1 курсу навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр.
4.3. Зниження кількості студентів у групах (підгрупах) понад
встановлені мінімальні обсяги при плануванні вивчення іноземних мов. У
разі неможливості дотримання цих вимог створювати зведені групи зі складу
студентів, які навчаються на інших програмах спеціальності або галузі
5. Деканам факультетів та директорам навчально-наукових інститутів:
5.1. Подати до Навчального центру організації освітнього процесу
Управління якості освіти
5.1.1. описи освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових)
програм, які впроваджуються вперше – до 15 березня 2021 року;
5.1.2. навчальні плани за освітніми (освітньо-професійними, освітньонауковими) програмами на 2021/2022 н. р. для перевірки і подальшої
передачі на затвердження Вченою радою університету – до 15 березня 2021
року;
5.1.3. навчальні плани для освітніх (освітньо-професійних, освітньонаукових) програм денної та заочної форм навчання на 2021/2022 н. р. для
перевірки і подальшої передачі на затвердження ректору – до 15 березня
2021 року;
5.1.4. заявки на викладання навчальних дисциплін науковопедагогічними працівниками інших факультетів (навчально-наукових
інститутів) університету (для всіх курсів, рівнів вищої освіти і форм
навчання), що сформовані на підставі узгоджених робочих навчальних
планів, до 01 червня 2021 року.
5.2. Забезпечити:
5.2.1. при формуванні освітніх (освітньо-професійних, освітньонаукових) програм набуття здобувачами вищої освіти професійних,
соціальних, підприємницьких, мовних та комп’ютерних компетентностей,
які позначають специфіку підготовки фахівця в університеті на відповідному
рівні вищої освіти в межах певної спеціальності;
5.2.2. відповідність навчальних планів здобувачів вищої освіти, які
вступають на навчання у 2021 році, змісту освітніх (освітньо-професійних,
освітньо-наукових) програм, затверджених Вченою радою університету;
5.2.3. дотримання норм максимального тижневого аудиторного
навантаження для студентів які навчаються:
- за освітньо-професійною програмою – бакалавр, не більше 30
годин;
- за освітньо-професійною програмою підготовки магістр не більше
18 годин;

- за освітньо-науковою програмою підготовки магістр не більше
24 години.
5.2.4. обов’язкову наявність в освітньо-наукових програмах
підготовки магістра дослідницької (наукової) компоненти обсягом не менше
30% від загального обсягу кредитів (не менше 40 кредитів);
5.2.5. дотримання обсягу обов’язкового компонента освітньої
(освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми в межах певної
спеціальності:
- для першого (бакалаврського) рівня не менш ніж 50% відповідної
освітньої програми;
– для другого (магістерського) рівня не менш ніж 35% відповідної
освітньої програми.
5.2.6. проведення процедур вибору студентами навчальних дисциплін
на 2021/2022 н. р., передбачених п. 3.5 «Положення про організацію
освітнього процесу у Харківському національному університеті імені В.Н.
Каразіна» у травні 2021 року;
5.2.7. дотримання вимог щодо мінімальної кількості студентів у
групах (пп. 2.3.-2.4. Положення про планування й звітування науковопедагогічних працівників Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна) при плануванні вивчення дисциплін за вибором студента;
5.23. дотримання принципу забезпечення викладання навчальних
дисциплін профільними кафедрами при плануванні освітнього процесу;
5.24. дотримання вимог п.п. 2.9 та 2.10 цього наказу щодо нормативів
навантаження науково-педагогічних працівників, встановлених Законом
України «Про вищу освіту»;
5.25. дотримання вимог п. 7.4. Положення про організацію освітнього
процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна при
плануванні
навчального
навантаження
науково-педагогічними
працівниками, які працюють на умовах погодинної оплати праці.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи Пантелеймонова А. В.
Підстава: службова записка.
Ректор

Віль БАКІРОВ

Проект вносить:
Начальник Управління якості
освіти
Людмила ІВАНЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з науково-педагогічної
роботи
Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ
Провідний юрисконсульт
Марина ГЕРАСИМЕНКО
Директор
Навчально-наукового
інституту міжнародної освіти
Олексій НАВРОЦЬКИЙ
Голова первинної профспілкової
організації працівників університету
Анатолій ГОЛТВЯНСЬКИЙ
Голова первинної профспілкової
організації студентів, аспірантів і
докторантів
Дар’я БОРТНИКОВА
Голова
Студентської
ради
університету
Віктор ЧУМАКОВ

Додаток №1 до наказу
_______________
Обов’язкові дисципліни університету для навчання за освітньопрофесійною програмою – бакалавр для громадян України

Дисципліна

Загальна кількість
кредитів (годин)
на навчальний рік

Курс
навчання

Семестр, підсумковий
контроль

Навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр
Історія України

3 кредити (90 годин)

1 (або 2)

1 (або 3) семестр,
екзамен

Філософія

3 кредити (90 годин)

2

4 семестр,
екзамен

1

1 семестр,
та/або 2 семестр,
залік

3 кредити (90 годин)

2

3 семестр
та/або 4 семестр
екзамен (для немовних
факультетів)

3 кредити (90 годин)

3 (та/або 4)

5 семестр та/або 6 семестр
(7 та/або 8 семестр), залік

3 кредити (90 годин)
Іноземна мова

Іноземна мова за фахом

Начальник Управління якості освіти

Людмила ІВАНЕНКО

Додаток №2 до наказу
_______________
Обов’язкова дисципліна університету для навчання за освітньопрофесійною (науковою) програмою – магістр для громадян України

Дисципліна

Загальна кількість
кредитів (годин)
на навчальний рік

Курс
навчання

Семестр, підсумковий
контроль

Навчання за освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою – магістр
Глобальні проблеми
сучасності

3 кредити (90 годин)

Начальник Управління якості освіти

1

1 (або 2) семестр,
залік

Людмила ІВАНЕНКО

Додаток №3 до наказу
___________________
Обов’язкові дисципліни університету для навчання за освітньою
(освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмою –
бакалавр/магістр для іноземних громадян
Загальна
кількість

Дисципліна

кредитів

Курс

(годин) на

навчання

Семестр, підсумковий
контроль

Аудиторні
години

навчальний
рік

Біологічний факультет
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Навчально-науковий інститут екології
Історичний факультет
Факультет психології
Факультет радіофізики, біометричної електроніки та комп’ютерних систем
Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики
Навчально-науковий інститут фізико-технічний факультет
Філософський факультет
Навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр
3 кредити
1 семестр, залік
Іноземна мова
1
(90 годин)
2 семестр, залік
Іноземна мова
1 семестр
1
(факультатив)
2 семестр
Іноземна мова

3 кредити
(90 годин)

Іноземна мова
(факультатив)
Іноземна мова

3 семестр, залік
4 семестр, залік
3 семестр
4 семестр

24 год.
30 год.
24 год.
30 год.

3

5 семестр, залік
6 семестр, екзамен

24 год.
30 год.

3

5 семестр
6 семестр

24 год.
30 год.

2
2

3 кредити
(90 годин)

Іноземна мова
(факультатив)

24 год.
30 год.
24 год.
30 год.

Навчання за освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою – магістр
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

3 кредити
(90 годин)

1

1 семестр, залік
2 семестр, екзамен

24 год.
30 год.

Економічний факультет
Навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр
Іноземна мова
Іноземна мова для
іноземних студентів
(факультатив)

4 кредити
(120 годин)

1

1 семестр, залік
2 семестр, залік

36 год.
36 год.

1

1 семестр
2 семестр

48 год.
48 год.

Іноземна мова

4 кредити
(120 годин)

Іноземна мова для
іноземних студентів
(факультатив)
Іноземна мова за фахом

4 кредити
(120 годин)

Іноземна мова за фахом.
Просунутий рівень І
(факультатив)
Іноземна мова за фахом

4 кредити
(120 годин)

2

3 семестр, залік
4 семестр, залік

36 год.
36 год.

2

3 семестр
4 семестр

32 год.
32 год.

3

5 семестр,
6 семестр

36 год.
36 год.

3

5 семестр
6 семестр

30 год.
30 год.

4

7 семестр, залік
8 семестр, екзамен

42 год.
30 год.

Навчання за освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою – магістр
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

5 кредитів
(150 годин)

1

2 кредити
(60 годин)

2

1 семестр, залік
2 семестр, залік

46 год.
44 год.

3 семестр, екзамен

36 год.

Медичний факультет
Навчання за освітньо-професійною програмою – магістр
Іноземна мова
Українська мова за
професійним
спрямуванням
Іноземна мова
(факультатив)
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

3 кредити
(90 годин)

1

1 семестр, залік

54 год.

3 кредити
(90 годин)

1

1 семестр, залік

30 год.

1

2 семестр

38 год.

2

3 семестр, залік
4 семестр, залік

60 год.
60 год.

3

5 семестр
6 семестр

30 год.
30 год.

4

7 семестр, екзамен

70 год.

9 кредитів
(270 годин)

Іноземна мова
(факультатив)
Іноземна мова за фахом

4 кредити
(120 годин)

Юридичний факультет
Навчання за освітньо-професійною програмою – бакалавр
Іноземна мова
Українська мова як
іноземна

3 кредити
(90 годин)
5 кредитів
(150 годин)

1

1 семестр,
2 семестр, залік

28 год.
26 год.

1

1 семестр

80 год.

Іноземна мова за фахом.
Просунутий рівень
(факультатив)

1

1 семестр
2 семестр

45 год.
45 год.

2

3 семестр,
4 семестр, екзамен

27 год.
27 год.

2

3 семестр
4 семестр

25 год.
20 год.

3

5 семестр,
6 семестр, залік

Іноземна мова за фахом.
Просунутий рівень
(факультатив)

3

5 семестр
6 семестр

45 год.
45 год.

Іноземна мова за фахом.
Просунутий рівень
(факультатив)

4

7 семестр,
8 семестр

45 год.
45 год.

Іноземна мова

3 кредити
(90 годин)

Іноземна мова за фахом.
Просунутий рівень
(факультатив)
Іноземна мова за фахом

3 кредити
(90 годин)

Начальник Управління якості освіти

28 год.
26 год.

Людмила ІВАНЕНКО

