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Про організацію освітнього процесу 
на соціологічному факультеті у І семестрі 
2021/2022 навчального року 

 

 

З метою належної організації освітнього процесу у 2021/2022 
навчальному році та згідно з наказом ректора №0210-05/1322 від 26.08.2021р. 
«Про організацію освітнього процесу у І семестрі 2021/2022 навчального року» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Завідувачів кафедр факультету забезпечити організацію освітнього 
процесу у І семестрі 2021/2022 н.р. за очною 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 2020р. (протокол №19) та введеним в 
дію наказом №0202-1/104 від 15.03.2021р.  

У випадках встановлення карантину забезпечити проведення лекційних, 
практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з 
урахуванням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

2. Заступника декана з навчальної роботи НІКУЛІНА В’ячеслава, 
завідувачів кафедр факультету забезпечити дотримання обмежень, 
встановлених Постановою КМУ від 09 грудня 2020р. №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». 

3. Заступника декана з навчальної роботи НІКУЛІНА В’ячеслава 
забезпечувати проведення «Кураторської години» щосереди о 13-40 (в обсязі 
одна академічна година). 

4. Заступника декана з навчальної роботи НІКУЛІНА В’ячеслава 
забезпечувати проведення міжфакультетської вибіркової дисципліни на 
другому та третьому курсі щоп’ятниці о 12-00 (в обсязі дві академічні години). 



5. Завідувачів кафедр факультету забезпечувати запровадження елементів 
дистанційного навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних 
технологій при опрацюванні теоретичного матеріалу, виконанні практичних та 
індивідуальних завдань (курсових робіт) в разі необхідності. 

6. Покласти персональну відповідальність на завідувачів кафедр 
факультету за неухильне дотримання у 2021/2022 навчальному році 
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. 

7. Заступника декана з навчальної роботи НІКУЛІНА В’ячеслава подати 
до Навчального центру організації освітнього процесу розклад навчальних 
занять до 31.08.2021р. 

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 

 Декан (оригінал підписано)     Олена МУРАДЯН 


