MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ

ХАРКIВСЬКИЙ НаЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
iMeHi В.н.кАРАЗIнА
нАкАз

м. XapKiB

Jф

Про органiзацiю освiтнього
процесу у I ceMecTpi
202l 12022 навча;rьного року

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про виЩу ocBiTy>>, Положення про
органiзацiю освiтнього процесу в Харкiвсъкому нацiонагlьному
унiверситетi
iMeHi в. н. Каразiна>, затвердженого рiшенням ВченоI
ради унiверситету
ВiД 28 ГРУДНя 2020 року (протокол J\Ъ 19) те введеним в дiю наказом ЛЬ о202ll|04 вiд 15.03 .202| РокУ, з метою належноi органiзацii освiтнього процесу у

I семестрi 202t 12022 н.р.

ЕIАКАЗУЮ:

1.

Факультетам

та

навч€lлъно-науковим iнстиryтам забезпечити
органiзацiю освiтнього процесу у першому ceмecTpi 202|12022 н.р. за очною
формою навчання вiдповiдно до <<положення про органiзацiю освiтнього
процесу в XapKiBcbKoMy нацiональному унiверситетi iMeHi в. н. Каразiна>,
затвердженого рiшенням Вченоi ради унiверси-теry вiд 28 грудня 2020
року
(протокол Nь 19) та введеним в дiю наказом j\s 0202_1/|04 вiд 15.03.2O2l
року.
1.1. У Випадках, передбачених Постановою Кабiнеry MiHicTpiB
УКРаiЪИ Вiд 09 ГрУДня 2020 р. JФ 1236 <Про встановлення карантиIту та
запровадження обмежув€uIьних протиепiдемiчних заходiв з метою
запобiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби
CovID- 19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV -2>> забезпечити
проведення лекцiйних, практичних та семiнарських занять у навчальних

групах кiлькiстю до 20 осiб

з

урахуванням вiдповiдних санiтарних i

протиепiде\лiчних заходiв.
2. .ЩеКанам ф акультетiв/директорам навч€lльно-наукових iнстиryтiв
2.I. ТiД ЧаС ОРгаНiзацii освiтнього процесу забезпечувати дотримання
обмежень, встановлених Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09
ГРУДНЯ 2020 Р. J\Ъ 12Зб <Про встановлення карантину та запровадження
обмежувшIьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню
на територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoY -2>>;
2.2. подати до Навчzlльного центру органiзацiT освiтнього процесу
:

Управлiння якостi освiти розкJIад навчалън х занять до 3 1.08.202l
р.;
2.з. забезпечувати проведення мiжфакультетськоi вибiрковоi
дисциплiни на другому та третьому Kypci щоп'ятницi о 12.00 (в обсязi двi
академiчнi години).
2.4. забезпечувати проведення <KypaTopcbKoi години)> щосереди о 1З
год.40 хв (в обсязi одна академiчна година).
2.5. забезпечити запровадженIuI елементiв дистанцiйного навчання iз
застосуванням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй при опрацюваннi
теоретичного матерiагry, виконаннi практичних та iндивiдуапьних завдань
(курсових робiт) за необхiднiстю.
3. Покласти на деканiв факультетiв/директорiв навч.tльно-наукових
iнститутiв та завiдувачiв кафедр персон€rльну вiдповiдальнiсть за неухильне
дотримання у 202112022 навчzlльноtvry роцi максим€lльного навч€lльного
навантаження на одну ставку науково-педагогiчного працiвника 600 годин i
додержання загального навантаження на одну ставку науково-педагогiчного
працiвника 1548 годин на навч€lльний piK.

4.

Проректору

5.

Начальнику Управлiння якостi освiти JIlодмилi IвднЕнко

БJIинДокУ

з

економiчних

та

соцiальних питань Василю

пiдготувати примiщення унiверситету до освiтнього процесу
у
202l/2022 навчальному роцi до 3 1.08.2021 р.
забезпечити ефективне використання навчальних
6. Контроль за виконанням нак€rзу зал

i

iжних примiщень.
собою.
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