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Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
з питання: «Про внесення доповнень до Положення про організацію освітнього 

процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна» 
від 23 червня 2020 року, протокол № 10

Заслухавши й обговоривши доповідь начальника управління якості освіти 
Людмили Іваненко, з метою реалізації стратегії розвитку університету на 2019- 
2025 роки в частині дебюрократизації документообігу в Харківському 
національному університеті імені В.Н. Каразіна, Вчена рада ухвалила:

1. Внести доповнення до Положення про організацію освітнього процесу в 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, 
затвердженого рішенням Вченої ради Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна від 08.04.2020 р., протокол №7, та 
введеного в дію наказом ректора № 0202-1/147 від 10.04.2020 р. 
(додається).

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради.
Відповідальні: начальник Управління якості освіти Л. Іваненко 
Термін виконання: до 10.07.2020 р



ПРОПОЗИЦІЇ

щодо доповнень до Положення про організацію освітнього процесу

Пункт 8.6. абзац 13 викласти у такій редакції:

> представляє керівництву університету проекти наказів щодо здобувачів 
вищої освіти з числа громадян України: про переведення на наступні курси; 

про відрахування у зв’язку із завершенням навчання за відповідною 

освітньою (науковою) програмою; про відрахування за невиконання 
навчального плану; про відрахування за порушення умов договору 
(контракту); про встановлення термінів ліквідації академічної та фінансової 
заборгованості; про розподіл за спеціалізаціями; про направлення на 
практику; про компенсації студентам дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, а також особам з їх числа; про затвердження тем 
кваліфікаційних робіт робіт (проектів); про допуск до підсумкового 
семестрового контролю; про допуск до атестації та з інших питань 
організації освітнього процесу на факультеті (в навчально-науковому 
інституті) і погоджує їх: щодо студентів -  з Центром організації освітнього 
процесу; щодо аспірантів та докторантів -  з відділом аспірантури і 
докторантури; щодо здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти 
фізичних і юридичних осіб (за виключенням наказів про практику та 
затвердження тем кваліфікаційних робіт), -  з відділом контрактного 
навчання;


