
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені Г. С. СКОВОРОДИ

НАКАЗ

від 14.03. 2022 року м. Харків № 44 - од

Про подовження канікул та 
деякі питання організації роботи 
університету в умовах воєнного стану

На підставі Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про 
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні», яким затверджено Указ Президента з України від 24 лютого 2022 
року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до 
частини четвертої статті 34 Закону України «Про вищу освіту», пункту 
З Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, 
Наказу МОН № 235 від 07 березня 2022 року «Про деякі питання організації 
роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану». 
Листа МОН «Про організацію освітнього процесу» від 25.02.2022 № 1/3277- 
22. постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 736, а 
також пунктом 15 типової форми договору про навчання у закладі вищої 
освіти, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 
2020 р. № 735.

НАКАЗУЮ:
1. Подовжити канікули на денній, вечірній та заочній формах навчання 
для здобувачів усіх рівнів вищої освіти та років навчання до 3 1 березня 2022 
року.

2. Освітній процес розпочати у дистанційному форматі з 01 квітня 2022 
року.

3. Керівникам структурних підрозділів ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
забезпечити особливі умови навчання (встановлення індивідуального графіка 
навчання, надання академічної відпустки тощо) для тих здобувачів освіти, які 
перебувають в лавах Збройних Сил України або у підрозділах територіальної 
оборони, займаються волонтерською діяльністю;



4. Дозволити в межах академічної мобільності здобувачам освіти 
дистанційно проходити курси за відповідними освітніми програмами в ЗВО 
України, зокрема в Тернопільському національному педагогічному 
університеті імені Володимира Гнатюка й на основі академічної довідки, 
виданої університетом — партнером, пере зарахувати результати навчання.

5. У зв’язку з необхідністю відновлення освітнього процесу та підготовкою 
до завершення навчального року в умовах воєнного стану для здобувачів 
освіти не випускних курсів внести зміни до індивідуальних навчальних 
планів шляхом ухвалення рішень про перенесення частини освітніх 
компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик тощо), 
які не можуть бути виконані в дистанційному або змішаному форматі або для 
цього неможливо створити необхідних умов з урахуванням ситуації в 
конкретному закладі освіт, на наступні періоди навчання.

6. Для здобувачів освіти випускних курсів забезпечити виконання 
навчального плану, зокрема з урахуванням визнання результатів 
неформальної освіти, провести атестацію здобувачів та видачу документів 
про здобуття відповідного рівня освіти, у  разі неможливості проведення 
атестації здобувачів у традиційному форматі провести атестації здобувачів 
дистанційно з використанням інформаційно - комунікаційних технологій. У 
виключних випадках у разі неможливості здобувачем освіти оформити 
бакалаврську роботу провести атестаційний іспит.

7. У період дії воєнного стану створення, пересилання, власноруч написані та 
скановані заяви, скарги та інші документи дозволяється надсилати на 
електрону пошту Університету у будь-який доступний спосіб електронної 
комунікації.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор К)рій БОЙЧУК

Вик. Тарасенко


