
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 «Харківський політехнічний інститут» 

 

НАКАЗ  

«25»  березня  2022 року                                                                         №112 ОД 

м. Харків 

Про зміни до графіку навчального процесу  

у Національному технічному університеті  

«Харківський політехнічний інститут» 

У відповідності до наказу №110 ОД від 19.03.2022 р., щодо відновлення 

навчального процесу у дистанційній формі в асинхронному режимі без 

прив’язки до розкладу занять, -  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити оновлений графік навчального процесу на весняний семестр 

2021–2022 н.р. та опублікувати його на офіційному сайті університету. 

2. Директорам ознайомити навчально-педагогічний, навчально-допоміжний 

персонал та здобувачів освіти з графіком навчального процесу. 

3. Всім учасникам навчального процесу взяти до уваги, що згідно оновленого 

графіку навчального процесу: 

3.1. Загальні терміни виконання навчального процесу залишаються без змін, 

натомість відбувається його ущільнення за рахунок перерозподілу видів 

навчальної діяльності. 

3.2. Дозволена заміна дипломного проектування та захисту дипломних 

проектів (робіт) на четвертому курсі бакалаврського рівня освіти на 

випускний кваліфікаційний іспит. 

3.3. Відбулося скорочення переддипломної практики за рахунок збільшення 

теоретичної підготовки. 

3.4. Оновлений графік навчального процесу виконано з максимальною 

уніфікацією для навчання всіх здобувачів денної форми освіти 

(випускові та невипускові курси), заочної форми освіти (випускові та 

невипускові курси) та іноземців (додатковий весняний набір). 

4. Завідувачам кафедр забезпечити, при проведенні навчального процесу за 

оновленим графіком, набуття здобувачами освіти всіх компетентностей, які 

прописані у відповідних стандартах спеціальностей. 

5. Директорам інститутів відповідно до пунктів 3.2, 3.3, 3.4 цього наказу в 

тижневий термін надати проректору МИГУЩЕНКУ Руслану Павловичу 

детальні відомості щодо перенесення кредитів із практики на навчальні 

дисципліни, чи/та заміні дипломного проектування на випускний 

кваліфікаційний іспит, чи/та перерозподілу кредитів між навчальними 



дисциплінами за кожною освітньою програмою для здобувачів першого та 

другого рівня вищої освіти. 

6. Проректору з науково-педагогічної роботи МИГУЩЕНКУ Руслану 

Павловичу сформувати наказ щодо перерозподілу кредитів між практикою 

та/чи навчальними дисциплінами за кожною освітньою програмою для 

здобувачів першого та другого рівня вищої освіти. 

7. В окремих випадках, директорам інститутів, дозволити проходження 

навчального процесу здобувачами освіти за індивідуальним планом. 

8. Начальнику інформаційно-обчислювального центру ЩЕТИНІНУ Віктору 

Павловичу оприлюднити цей наказ шляхом розміщення на офіційному веб-

сайті. 

9. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор       Євген СОКОЛ 

 

 

НАКАЗ ПІДПИСАНО 


