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Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

Н А К А З 

09 травня 2022 року   м. Харків     № 57-од 

Про кадрове забезпечення 

освітнього процесу та попереднє  

планування навчального навантаження  

науково-педагогічних працівників  

університету на 2022/2023 н. р. 

 З метою підготовки до 2022-2023 навчального року, відповідно до 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного стану» та з урахуванням Положення 

про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (у новій редакції), а також 

керуючись наказом «Про організацію освітнього процесу та про планування 

навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету на 

2022/2023 навчальний рік» від 25 квітня 2022 р. № 52-од для своєчасного 

вирішення кадрового забезпечення освітнього процесу й організованої 

підготовки університету до 2022/2023 н. р. 

н а к а з у ю: 

1.  Завідувачам кафедр провести попередній етап планування навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників на 2022-2023 н. р. до 

20 травня 2022 р. У разі необхідності провести скорочення штату кафедри і 

подати до відділу кадрів університету до 20 травня 2022 р. рапорт-

попередження про звільнення або зміну обсягу навчальних доручень, витяг з 

протоколу засідання кафедри щодо припинення трудових відносин або зміну 

обсягу навчальних доручень. Завідувачі кафедр повинні передати до відділу 

кадрів у будь-який доступний спосіб (Viber, Telegram або електронна пошта), 

вказавши в рапорті номер телефону працівника. 

2.  Передбачити резерв навчальних годин та його виконання в межах 5 % 

від загального обсягу навчального навантаження кафедри у 2022-2023 н. р. 

3.  Відповідно  до  п. 6.14.  Колективного договору, у разі дефіциту 

навчального навантаження на кафедрі передбачити науково-педагогічним 

працівникам, які оформили пенсію, не більше, ніж 0,5 ставки або припинення 

трудових відносин (у разі потреби). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://bit.ly/3JCc5pB
https://bit.ly/3JCc5pB
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_organisaziyu_osvitnogoz_procesy.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_organisaziyu_osvitnogoz_procesy.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Piojenn/Pro_organisaziyu_osvitnogoz_procesy.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/dogovir21_25.pdf
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4.  На засіданні вченої ради факультету/інституту розглянути інформацію 

кафедр щодо попереднього планування навчального навантаження НПП 

на 2022-2023 н. р. Затверджені вченою радою звіти кафедр (проєкт штатного 

розкладу кафедри на 2022-2023 н. р., загальні розрахунки годин навчального 

навантаження, відомості розподілу годин між викладачами) подати до 

навчального відділу  до 20 травня 2022 р. 

5.  Деканам факультетів, директору інституту післядипломної освіти і 

менеджменту надати звіт кафедр про попереднє планування навчального 

навантаження кафедр на засідання Виконавчої ради (Ради  з  якості) 

23 травня 2022 р. 

6.  Зміст наказу довести до відома деканів факультетів, директора 

інституту післядипломної освіти і менеджменту, завідувачів кафедр, 

завідувача відділу аспірантури і докторантури. 

7.  Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-

наукової роботи Володимира БОРИСОВА. 

 

 

 

 

 Ректор     Юрій БОЙЧУК 

Вик.: Світлана ВОРОНА 


