
Харківський національний педагогічний університет  

імені Г. С.Сковороди 

 

Н А К А З 

 

25 серпня 2020 року   м. Харків     № 106-од 
 

Про початок 2020/2021 навчального року 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.08.2020 

№ 1/9-423 «Про деякі особливості початку освітнього процесу в 2020/2021 

навчальному році», постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 30.07.2020 № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та 

на зміну графіка освітнього процесу ХНПУ імені Г. С. Сковороди на 

2020/2021 навчальний рік. 

 

наказую: 

1.Встановити початок занять: 

- для здобувачів вищої освіти ІІ, ІІІ, IV курсів (бакалаврського), 

ІІ курсу другого (магістерського) та ІІ, ІІІ, IV курсів третього (освітньо-

науковго) рівня вищої освіти – з 01 вересня 2020 року; 

- для здобувачів вищої освіти І курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти – з 15 вересня 2020; 

- для здобувачів вищої освіти І курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти – з 01 жовтня 2020 року; 

- для здобувачів вищої освіти І курсу третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти – з 15 вересня 2020 року. 

2. У разі стабілізації епідеміологічної ситуації в університеті буде 

встановлено частково змішану форму навчання, яка передбачає поєднання 

традиційного проведення практичних, семінарських, лабораторних занять у 

навчальних аудиторіях з дотриманням правил дистанціювання і гігієни та 

дистанційного проведення занять з використанням Платформи дистанційної 

освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди (ПДО) (lms.hnpu.edu.ua). 

3. Вимоги щодо організації освітнього процесу: 

3.1. при підготовці розкладу занять необхідно передбачити 1 день на 

тиждень для роботи студентів в дистанційному режимі; 

3.2. у розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення 

різного часу початку та закінченні занять (перерв) для різних груп; 

3.3. за можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів 

на відкритому повітрі; 

  



3.4. лекції проводити, якщо потоки до 20 осіб – у звичайному режимі, 

більше 30 осіб – дистанційно, практичні та лабораторні заняття проводити у 

звичайному режимі; 

3.5. проведення практик окремо узгоджувати з керівництвом 

університету. 

4. У разі збереження чи загострення несприятливої епідеміологічної 

ситуації в Україні або місті Харкові навчання буде організовано у 

дистанційній формі. 

5. Зміст наказу довести до відома деканатів факультетів та завідувачів 

кафедр. 

6. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з навчально-

наукової роботи Якушко Н. 

 

 

 

 

 

 

 

  В. о. ректора      Юрій БОЙЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: Світлана Ворона 

   700-34-98 


