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хАркIвсъкий ндцIонАлъний унIвЕрситЕт
iMeHi В.н.кАРАЗIНА
нАкАз
d0.

Рd еа/6

м. XapKiB

Про введення в дiю рiшення вченоi ради
з питаннrI "Про затвердження перелiку
нормативних дисциплiн унiверситету"
та органiзацiю освiтнього процессу в 20l бl20l7
навч€tльному роцi
З метою вдоскон€tJIення

органiзацiТ освiтнього процесу в унiверситетi

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити графiк освiтнього процесу Харкiвського нацiонального
унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна (для бакалаврського та магiстерського piBHiB)
на 20l б120|7 навчальний piK:
l семестр
01.09.20 1 б р.
2 семестр
09.02.20|7 р.

-

25.|2.201,6 р.
3

1.05.201 7 р.

набУття студентами компетентностей зi збирання, обробки, формалiзацii,
СТрУкТУризацii та систематизацii науково-технiчноi iнформацiТ, використання
iнформацiйних техноJIогiй у наукових дослiдженнях, здатностi до роботи в
командi, а також компетентностеЙ у галузi охорони працi i безпеки
житгедiяльностi шляхом формулювання певних результатiв навчання у
вiДповiдних навч€}JIьних дисциплiнах (практиках) або через запровадження

окремих навчztльних дисциплiн, практик.
4. Ввести до навч€шьних планiв пiдготовки фахiвцiв кФiзич"е в"ховання))
як факультатив, кредити еКТС та пiдсумковий контроль не встановлювати.

5. Ввести в дiю рiшення вченоi ради унiверситету вiд 27.05.20lб р.,
протокол J\b 7 "Про затвердження перелiку нормативних дисциплiн
унiверситету". Починаючи з 201612017 навчального року, ввести на

бакалаврському piBHi вищоi освiти TaKi нормативнi дисциплiни унiверситету:
<Фiлософiя>> - 3 кредити, <<Iсторiя Украiни>) - 3 кредити, <<Iноземна мова) - 6
кредитiв (перший курс - 3 кредити, другий курс * 3 кредити), <<Iноземна мова
за фахом> - 3 кредити (третiй курс).
6. Починаючи з 20l бl20l7 навчального року, ввести на магiстерському
piBHi вищоi освiти нормативну дисциплiну унiверситету <Глобальнi пробпеми
:Ti> - 3 кредити.
сучасностi>>
7. В разi, якщо дисциплiни, з€}значенi в пунктi 5, е профiльними для
перелlку нормативних 1з
1:
спецiальностi,
tльностl, вони вилучаються з перелlку
певно1 спецl€
вiдповiдним збiльшенням обсягу часу на професiйну та практичну пiдготовку.
8. Покласти на деканiв факультетiв та завiдувачiв кафедр персонаJIьну
вiдповiдальнiсть за неперевищення у 20lбl20l7 навчu}льному роцi
максим€tпьного навчального навантаження на 1 ставку науково-педагогiчного
працiвника 750 годин i додержання загаJIьного навантаження на l ставку
науково-педагогiчного працiвника 1548 годин на навчаJIьний piK.
9. Контроль за виконанняNI наказу залишаю за собою.

Пiдстава: рiшення Вченоi ради Харкiвського нацiонального унiверситеry
iMeHi В.Н. Каразiна вiд27.05.20tб р., протокол Ns 7
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N, p"a?-p{trL!

чиннlсть,
Про визнання такими, що втратили
наказiв по унiверситету

,

про органiзацiю освiтнього процесу
зв'язку iз введенням в дiю ,,положення
iMeHi в, н. Каразiна" (наказ ректора Nч
yriu.p."TeTi
нацiональному
в XapKiBcbKoMy
планування роботи, звi,гування й
ji.Бi.iorб р.) .,u ,,попо*,":1
вiд
а2ч_|124з
.тро
нацiонального

у

Харкiвського
оцiнювання науково-педагогlчних прашiвникiв 0201-11253 вiд 26.05.2016
н.
унiверсиr.rу iЙпi в.

Каразiна'' (наказ ректора Jф

р,)

НАКАЗУЮ:
наказ ректора ,,Про ппанування
1. Визнати таким, що втратив чиннiсть,
N9 0501_1/060 вiд 02.03.2015 р,
освiтньог" ,p"ub.y u унiuерситетi"
I]аказ peкTopu,],"оо введення в дlю
2. Визнати таким, Що втратив чиннiсть,
прашiвникiв Харкiвоького
положення гlро оr(iнювання педагогiчних
н, Каразiна" N9 0501-]rl424 вiд
в,
iMeHi
нацiонального уriu*р.иr.,rу
09.11.2015 р.

з l вересця 2016 р., наказ ректора ,,Про
З. Визнати таким, що втрачае чиннiсть
контро,ltю" Ns 0501семестрового
впорядкування складання пiдсумкового
1/184 вiд 14.05.2015,р,
Ю,В,
покласти на першого проректора Холiна
наказу
виконанням
за
Контроль
4.
Пiдстава: службова записка,

Т.в.о. ректора

Проект вносить:

Ю. В. Холiн

ПОГОДЖЕНО:
Начальник юридичного вiддiлу

,'L"Ц ,#.,маркова

,

