
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 «Харківський політехнічний інститут» 

 

 

НАКАЗ  

« 10 »  березня  2022 року                                                                         № 94 ОД 

м. Харків 

 

Про організацію освітнього процесу  

у Національному технічному університеті  

«Харківський політехнічний інститут» 

 

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану (Указ Президента України від 24 

лютого 2022 року № 64/2022), з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу,  

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити в НТУ «ХПІ» студентські канікули, оголошені наказом від 25 лютого 2022 

року № 93 ОД, до 27 березня 2022 року включно.  

 

2. Проректору з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКУ Руслану Павловичу вжити 

заходів щодо коригування розкладу проведення занять у весняному семестрі 2021/2022 

навчального року.  

 

3. Керівникам  усіх структурних підрозділів до 25 березня 2022 року вжити заходів щодо 

з’ясування усіма можливими способами фактичного місцезнаходження (перебування) 

підлеглих та їх спроможності виконувати свої функціональні обов’язки, у тому числі, з 

метою відновлення навчального процесу у дистанційній формі з 28 березня 2022 року. У 

зазначений час відомості щодо кожного працівника мають бути передані до тимчасового 

штабу оперативного керування життєдіяльності НТУ «ХПІ». 

  

4. На підставі отриманих даних про місцезнаходження та стан працівників НТУ «ХПІ», 

керівникам структурних підрозділів забезпечити своєчасне складання та передачу табелів 

обліку робочого часу у електронному вигляді на адресу: v.masliennikova@kpi.kharkov.ua. 

 

5. Головному бухгалтеру СОЛОДОВНІКОВІЙ Світлані Вікторівні провадити нарахування 

та виплату заробітної плати працівникам НТУ «ХПІ» у відповідності до статті 113 КЗпП 

України. 

 

6. З метою оперативного обміну інформацією, сповіщення всіх учасників освітнього 

процесу, отримання відповідей з нагальних питань, підтримання ієрархічної системи 

підпорядкування співробітників університету, відновлення комунікації між учасниками 

освітнього процесу (керівництво, викладачі та студенти) РАДОГУЗУ Сергію 

Анатолійовичу забезпечити створення  Telegram- каналу. Керівникам структурних 

підрозділів здійснити заходи щодо приєднання до створеного Telegram- каналу для 

забезпечення інформацією своїх підлеглих працівників та студентів.  

mailto:v.masliennikova@kpi.kharkov.ua


 

6. Забезпечити оприлюднення цього наказу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті.   

7. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

 

 

Ректор                                                                      Євген СОКОЛ 

 

ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНО 

 


