МІНІС ТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУК И У КРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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НАКАЗ
_____________ м. Харків

№ ___________

Про строки проведення підсумкового
семестрового контролю
у першому семестрі 2021-2022 н. р.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, затвердженого
рішенням Вченої ради університету від 28.12.2020 р., протокол № 19, та
введеним в дію наказом № 0202-1/104 від 15.03.2021 року, з метою забезпечення
організованого проведення підсумкового семестрового контролю 2021/2022
навчального року
НАКАЗУЮ:
1. Встановити термін проведення підсумкового семестрового контролю
для студентів денної форми навчання відповідно до навчальних планів з
27 грудня 2021 р. до 16 січня 2022 р. (включно), за винятком факультетів
(Додаток 1 додається).
2. Встановити термін проведення зимових канікул з 17 січня 2022 р. до
06 лютого 2022 р. (включно).
3. Навчання у другому семестрі 2021-2022 навчального року розпочати 7
лютого 2022 р..
4. Директору навчального центру менеджменту якості та моніторингу
освітнього процесу Управління якості освіти Сергію ЄЛЬЦОВУ забезпечити
організацію проведення факультетами перевірок текстів кваліфікаційних робіт
щодо встановлення факту наявності чи відсутності текстових та (або)
ілюстративних запозичень.
5. Деканам факультетів:
5.1. Атестацію здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньопрофесійною програмою магістр 1 рік 4 місяці завершити до 24 грудня 2021 р.
5.2. Провести підсумковий семестровий контроль згідно з переліком
дисциплін, що затверджені навчальними планами 2021/2022 навчального року.
5.3. Подати до Навчального центру організації освітнього процесу

Управління якості освіти розклад екзаменів, за винятком факультетів,
зазначених у п.1 цього наказу, до 22 листопада 2022 року.
5.4. Не планувати проведення консультацій та екзаменів у святкові та
неробочі дні 1 січня 2022 р. – Новий рік, 25 грудня 2021 р. і 7 січня 2022 р. Різдво Христове.
6. Завідувачам кафедр взяти під контроль своєчасне завершення
викладання дисциплін та підвести підсумки виконання індивідуальних планів
кожним науково-педагогічним працівником за перший семестр 2021/2022 н. р.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління якості освіти Людмилу ІВАНЕНКО.
Підстава: службова записка.
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