
УХВАЛА 

вченої ради 

Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця 

від 17.11.2014 

 

Про організацію навчального процесу в зимовий період 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-

педагогічної роботи  Афанасьєва М.В.  про організацію навчального процесу 

вчена рада ухвалює: 

1. ЗАТВЕРДИТИ зміни до графіку навчального процесу на 

2014-2015 навчальний рік. 

2. ПЕРЕНЕСТИ екзамени з навчальних дисциплін осіннього 

семестру 2014-2015 навчального року на останній навчальний тиждень: 

з 01.12.2014 по 06.12.2014 р. для студентів 1 року навчання за 

ОКР «магістр» галузі знань «Економіка та підприємництво»;  

з 08.12.2014 по 13.12.2014 р. для 1 студентів року навчання за 

ОКР «магістр» галузі знань «Комп'ютерні науки»);  

з 22.12.2014 по 27.12.2014 р. для студентів усіх інших напрямів та 

спеціальностей. 

3. ПРОВЕСТИ екзамени з навчальних дисциплін осіннього 

семестру 2014-2015 навчального року під час аудиторних занять з 

навчальних дисциплін у відповідності до розкладу за нормативом не 

більше 1 екзамену на день. 

4. ВВАЖАТИ останнім днем зимової сесії 27.12.2014 р.  

5. ВИСТАВИТИ підсумковий контроль з навчальних дисциплін 

осіннього семестру 2014-2015 навчального року до 27.12.2014 р.  

6. ОЦІНИТИ результати екзаменів та заліків відповідно до 

Тимчасового положення «Про порядок оцінювання результатів 

навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою». 

7. РОЗПОЧАТИ теоретичне навчання весняного семестру з 

02.02.2014 р. 

8. ПЕРЕДБАЧИТИ проведення виробничої практики студентів 

у січні 2015 р. на підприємствах або консультування (для науково-

дослідної практики). 

9. ЗАПЛАНУВАТИ резервний графік навчального процесу на 

весняний семестр 2014-2015 навчального року в умовах енергетичної 

кризи, що передбачає наступні зміни:  



9. РОЗПОЧАТИ теоретичне навчання у весняний семестр з 

02.03.2014 р.; 

9. ПРОВЕСТИ літню екзаменаційну сесію до 25.07.2015 р.;  

9. ПЕРЕДБАЧИТИ проведення виробничої практики студентів 

у січні та лютому 2015 р. на підприємствах або консультування (для 

науково- дослідної практики); 

9. СКОРЕГУВАТИ графік відпусток викладачів наступним 

чином: 

3 29.12.2014 по 27.01.2015 р. (28 днів);  

з 27.07.2015 по 23.08.2015 р. (28 днів).  

10. ВВЕСТИ в дію резервний графік навчального процесу на 

весняний семестр 2014-2015 навчального року в умовах енергетичної 

кризи Наказом по університету не пізніше 26.12.2014 р. при виникненні 

несприятливих умов організації навчального процесу.  

11. Деканам факультетів та завідувачам кафедр ЗАБЕЗПЕЧИТИ 

організацію навчального процесу відповідно до графіку навчального 

процесу на 2014-2015 рік 

 
 

 

 

 

 

 

 


