МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Х АРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В.Н.КАРАЗІНА
НАКАЗ

м.

______________

№ ________________

Харків
Про особливості організації
освітнього процесу в умовах
воєнного стану
З метою створення умов для відновлення, продовження освітнього
процесу та підготовки до належного завершення 2021/2022 навчального року в
умовах воєнного стану
НАКАЗУЮ:
1. Відновити освітній процес з 28 березня 2022 року.
2. Деканам факультетів та директорам навчально-наукових інститутів
забезпечити організацію освітнього процесу в дистанційній формі або в
змішаній формі, що є найбільш безпечною для його учасників, зокрема з
урахуванням визнання результатів неформальної освіти.
3. У разі неможливості виконання окремих освітніх компонентів в
дистанційному

або

змішаному

форматі

для

здобувачів

вищої

освіти

невипускних курсів внести зміни до індивідуальних навчальних планів шляхом
ухвалення рішень про перенесення частини освітніх компонентів (навчальних
дисциплін, індивідуальних завдань, практик тощо) на наступний навчальний
рік.
4. Знаходження здобувачів вищої освіти в тер обороні, збройних силах або
на окупованій території може бути підставою для надання академічної
відпустки.

5. Провести підсумковий семестровий контроль:
-

для здобувачів освіти невипускних курсів з 01 липня 2022 року до
15.07.2022 року;

-

для здобувачів освіти випускних курсів відповідно до навчальних
планів з урахуванням особливостей окремих освітніх програм.

6. Завершити атестацію здобувачів вищої освіти, які навчаються
-

за освітньо-науковими програмами другого (магістерського) рівня – до
25 травня 2022 року;

-

за

освітньо-професійними

програмами

першого (бакалаврського)

рівня – до 24 червня 2022 року.
7. Провести перевірку текстів кваліфікаційних робіт щодо встановлення
факту наявності чи відсутності текстових та (або) ілюстративних запозичень не
пізніше ніж за 5 днів до захисту кваліфікаційної роботи.
8. Атестацію

здобувачів

вищої

освіти

провести

дистанційно

з

використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
9. У разі неможливості здобувачем вищої освіти оформити бакалаврську
кваліфікаційну роботу провести атестаційний іспит.
10. За необхідності внести зміни до навчальних планів щодо проходження
здобувачами вищої освіти переддипломної практики та відповідної кількості
кредитів ЄКТС, перерозподіливши їх на інші освітні компоненти.
11. Установити, що для випускників 2022 року загальна кількість кредитів
ЄКТС, передбачена на практичну підготовку, може бути меншою, ніж
визначена відповідним стандартом вищої освіти за спеціальністю мінімальна
кількість кредитів ЄКТС на практичну підготовку, за умови перерозподілу
відповідної кількості кредитів на інші компоненти. При цьому загальна
кількість кредитів ЄКТС за освітньою програмою має відповідати вимогам
стандарту.
12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Підстава: службова записка.
Проректор

Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Проєкт вносить:
Начальник навчального відділу
Людмила ІВАНЕНКО

