
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 НАКАЗ 

   22  березня 2022 р.    м. Харків      № 34 

Про зміни графіку навчального процесу 

2021-2022 навчального року 

 

У зв’язку з воєнною агресією рф проти України та запровадженням воєнного 

стану Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», керуючись Законом України «Про вищу освіту», наказом 

МОН України від 07.03.2022 № 235 «Про деякі питання організації роботи закладів 

фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану», наказом МОН України від 

21.03.2022 р. № 265 «Про проведення атестації випускників закладів фахової 

передвищої, вищої освіти», наказом ХНАДУ від 18.03.2022 р. № 51/3 «Про 

організацію роботи університету в умовах воєнного стану», наказом ХНАДУ від 

24.02.2022 р. № 48 «Про зміни в організації освітнього процесу в ХНАДУ» та наказом 

ХНАДУ від 11.03.2022 р. № 49 «Про зміни в організації освітнього процесу в 

ХНАДУ», та з метою належної організації освітнього процесу, 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Для усіх рівнів освіти денної форми навчання (крім випускного курсу 

бакалаврського рівня освіти) скорегувати дати початку та закінчення (починаючи з 

дати 28.02.2022 р.) усіх компонентів графіку навчального процесу (теоретичне 

навчання, сесія, практика, тощо) зі зміщенням у часі на чотири тижні. 

2. Визначити формою атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти у 2022 році кваліфікаційний екзамен. 

3. Відповідно до наказу МОН України від 21.03.2022 р. № 265 для усіх освітніх 

програм першого (бакалаврського) рівня освіти, де у 2022 році формою атестації 

здобувачів є захист дипломної роботи бакалавра, внести зміни до навчальних планів 

щодо відповідної кількості кредитів ЄКТС, передбачених на виконання дипломної 

роботи бакалавра та проходження переддипломної практики, перерозподіливши їх на 

додатковий освітній компонент «Підготовка до кваліфікаційного екзамену» та 

кваліфікаційний екзамен.  

Загальна кількість кредитів ЄКТС за освітніми програмами має становити 240 

кредитів ЄКТС. 

4. Для випускного курсу бакалаврського рівня денної форми навчання 

встановити графік навчального процесу: 

4.1. з 28.03.2022 до 24.04.2022 – теоретичне навчання (за розкладом 28.02.2022 

– 27.03.2022). 

4.2. з 28.03.2022 до 24.04.2022 та з 16.05.2022 до 19.06.2022 – підготовка до 

державного екзамену; 

4.3. з 25.04.2022 до 15.05.2022 – сесія; 

4.4. з 20.06.2022 до 26.06.2022 – кваліфікаційний екзамен. 

5. Для заочної форми навчання встановити наступні строки сесії: 

5.1. для 1 та 2 курсів – 03.05.2022 р. – 17.05.2022 р.; 



5.2. для 3 курсу – з 03.05.2022 р. до 22.05.2022 р.; 

5.3. для 4 курсу – з 04.04.2022 р. до 23.04.2022 р.; 

5.4. для 5 курсу – з 23.05.2022 р. до 11.06.2022 р.; 

5.5. для 6 курсу – з 04.04.2022 р. до 23.04.2022 р. 

5.6. для іноземних студентів за всіма спеціальностями з 10.05.2022 р. до 

08.06.2022 р. 

6. Деканам факультетів та директору ЦОП до 25.03.2022 р. організувати 

внесення змін до графіків навчального процесу усіх рівнів підготовки та надати їх на 

затвердження першому проректору за погодження навчальним відділом. У разі 

обґрунтованої необхідності дозволити деканам факультетів та директору ЦОП 

вносити окремі зміни, що уточнюють або доповнюють строки зазначені у п.1, 4 та 5 

цього наказу. 

7. Навчальному відділу надавати консультативну допомогу деканатам та ЦОП 

стосовно виконання вимог цього наказу.  

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Ректор         Віктор БОГОМОЛОВ  

Погоджено: 

Перший проректор      Сергій ХОДИРЄВ 

Проректор з НПР       Анжеліка БАТРАКОВА 

Начальник юридичного відділу    Поліна БУТЕНКО 

Начальник навчального відділу    Олександр ДОГАДАЙЛО 


