МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н.КАРАЗІНА

НАКАЗ
29 жовтня 2021 р. м. Харків

№ 0201-1/545

Про зміни в організації освітнього
процесу у І семестрі
2021/2022 навчального року
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про
організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна», затвердженого рішенням Вченої ради університету від
28 грудня 2020 року (протокол № 19) та введеним в дію наказом № 02021/104 від 15.03.2021 року, з метою належної організації освітнього процесу в
період з 01.11.2021 р. по 14.11.2021 р.
НАКАЗУЮ:
1. Факультетам та навчально-науковим інститутам забезпечити
прийняття вченими радами рішень щодо організації освітнього процесу в
період з 01.11.2021 р. по 14.11.2021 р. за змішаною або дистанційною
формою навчання відповідно до Положення про організацію освітнього
процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна,
затвердженого рішенням Вченої ради університету від 28 грудня 2020 року
(протокол № 19) та введеним в дію наказом № 0202-1/104 від 15.03.2021
року.
2. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів:
2.1. під час організації освітнього процесу забезпечувати дотримання
обмежень, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 09
грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами);
2.2. подати до Навчального центру організації освітнього процесу
Управління якості освіти оновлений розклад навчальних занять до
02.11.2021 р.;
2.3. забезпечувати проведення міжфакультетської вибіркової
дисципліни на другому та третьому курсі щоп’ятниці о 12.00 (в обсязі дві
академічні години) в дистанційному форматі;
2.4. забезпечувати проведення «Кураторської години» щосереди о 13
год.40 хв (в обсязі одна академічна година) в дистанційному форматі;

2.5. забезпечити запровадження елементів дистанційного навчання із
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій при опрацюванні
теоретичного матеріалу, виконанні практичних та індивідуальних завдань
(курсових робіт) за необхідністю.
3. Покласти на деканів факультетів/директорів навчально-наукових
інститутів та завідувачів кафедр персональну відповідальність за:
3.1. неухильне дотримання максимального навчального навантаження
на одну ставку науково-педагогічного працівника 600 годин і додержання
загального навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника
1548 годин на навчальний рік;
3.2. неухильне дотримання вимог щодо нормування робочого часу
навчально-допоміжного персоналу.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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