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1. зАгАльнI положЕння

1.1. Положення розроблено на пiдставi Законiв УкраТни <ГIро ocBiT>, uПро виЩУ

ocBiTy>>, оПро охорону працi>, нормативних документiв Мiнiс,герства освiти i науки

УкраТни, що регламентують органiзацiю навчального процесу, Статуту, Правил

внутрiшнього розпорядку Харкiвського нацiонального унiверситету мiського
господарства iMeHi О.М. Бекетова.

1.2. Розклад навчЕLльних занять - один з основних органiзацiйних докУМеНТiВ, ЩО

регламентуе освiтнiй прочес за денною, заочною, дистанцiйною формами навчання

Bcix ocBiTHix piBHi, регулюс аудиторну роботу за днями тижня, курсами, групами та

мiсцем проведення.
1.З. РозКлад навЧаJIьних занять забезпечуе логiчну послiдовнiсть у засвосннi

знань та практичних навичок здобувачiв вищот освiти, ефективне використання

HayKoBo-TexHirHoT, методичноТ бази, раuiональне використаI{ня аудиторI{ого фОнДУ.
1.4. Видами цавч€Lпьних розкладiв с:

- розклад навчаJIьних занять денноТ форми навчання;
- розклад екзаменацiйних сесiй денноТ форми навчання;
- розклад навч€шьно-екзаменацiйних сесiй заочноТ форми НавчанНя;

- розклад навчально-екзаменацiйних сесiй дистанцiйrrоТ форми навЧання;

- графiк захисту/складання випускних квалiфiкацiйних робiт/квалiфiКаuiйНИХ
iспитiв;

- графiк лiквiдацiТ академiчноi заборгованостi;
- графiк проведення вiдкритих, пок€Iзових занять, ректорських конТрОЛЬНИХ

робiт.
1.5. Навчальний розклад (лекцiйнi, практичнi, лабораторнi заняття, консУльтацiТ,

поточний та пiдсумковий контролi) може бути реалiзований як в очному,

дистанцiйному, так i змiшаному форматах з використанням засобiв дистанцiйНоТ
комунiкацiТ, вiдповiдно до нормативних докумеrlтiв Унiверситету.

2. розкJIлд IIАвчАльЕIих зАнять

2.1. Розклад навчальних занять складаеться на семестр вiдповiдно до робочого
навч€шьного плану, iндивiдуаJ]ьних цланiв здобувачiв, графiкiв навчального процесУ За

вiдповiдною освiтньою програмою вiдповiдного освiтнього рiвня.
2.2. OcHoBHi задачi, якi вирiшуlоться при складаннi розкладу навчаJIьних заняТЬ:

- виконання iндивiдуtlJlьних планiв здобувачiв та графiкiв навчального ПроцеСУ;
_ створення оптимаJIьного режиму роботи здобувачiв протягом семестру;
- створення оптимальних умов прачi для науково-педагогiчних працiвниКiВ;
_ рiвномiрний розподiл навчального навантаження впродовж тиЖня;

- ефективне використання аудиторного фонду.



з. IнФормАцIйно_оргАнIзАцIйнш зАБЕзпЕчЕння процЕсу
СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЪ

3.1. Розклад навчаJIьних занять мiстить наступнi вiдомостi: навчальний piK,

семестр, освiтнiй piBeHb, спецiальнiсть, ocBiTHto програму, курс, груПа, тижДеНЬ

(парний/непарний), назва освiтнього компонента, вид навч€шьних занять (лекцiТ,

лабораторнi, практичнi, ceMiHapcbKi заняття, консультацiТ), прiзвище та iнiцiали
науково-педагогiчних працiвникiв, мiсце проведення занять.

3.2. Навчальнi заняття в Унiверситетi проводяться в двi змiни навчання. Заняття

першоi змiни починаються о 8:30, лругоТ змiни - о |2:З5 або 14,20. Тривалiсть
академiчноi години становить, як правило, 45 хвилин. Двi академiчних ГоДини

утворюють пару академiчних годин.
3.З. Розклад проведення навч€шьних занять (nap) в Унiверситетi встановлюються

в наступномуrtlорядку :

З.4. Розклад навчаJIьних занять формуеться та вiдображаеться в KIC
<Автоматизована система управлiння навч€Lпьним процесом).

З.5. Розклад навч€uIьних занять складаеться за пропозицiями завiдувача кафелри
(данi до розкладу занять), якi подаються до навч€Lльно-методичного вiддiлу не пiзнiше
нiж за 2 мiсяцi до початку семестру та вносяться спiвробiтником вiддiлу до KIC
<<Автоматизована система управлiння навч€Lпьним процесом).

3.6. Щиспетчер навч€шьно-методичного вiддiлу не пiзнiше нiж за мiсяць до
початку семестру формус розклад навчаIIьних занять.

При складаннi розкладу навчальних занять враховуються наступнi аспекти:
- перелiк святкових днiв на поточний piK;
- трившIiсть ауди,горних занять для здобувачiв не повинна перевищувати 8

годин на день, включаючи позакредитнi дисциплiни;
- при складаннi розкладу занять слiд piBHoMipHo розподiляти кiлькiсть занять за

днями тижня, бажано уникаючи наявностi <BiKoH>;

- лекцiТ необхiдно вклIочати в розклад на початку навчального дня але не бiльше
шести академiчних годин поспiль;

- практичнi, лабораторнi, ceMiHapcbKi заняття доцiльно ставити пiсля лекцiйних
занять;

- не рекомендусться проводити в день бiльше трьох пар практичних абоlта
лабораторних занять;

J\lЪ пари Час початку час закiнчення Перерва мiж пiвпарами
1 пара 830 005 9 t5_920

2 лара 10|5 l50 1 
00- l05

3 пара |2з5 4lt) з 2{)_ 325

4 пара |420 555 505 5 
lt)

5 пара 16tlS 740 650 65-,,

6 пара 1750 925 8]5 840

7 лара l9з5 2||0 29:tl_29:S



- не рекомендусться проводити для здобувачiв менше двох занять на день;

- проведення занять з дисциплiн, якi вивчаIоться позакредитно або за вибором

здобувача, планусться на першу або останню пару академiчних годин;

- не рекомендуеться бiльше чотирьох навчальних занять на день для окремого

науково-педагогiчного працiвника.
3.7. При складаннi розкладу можуть бути BpaxoBaнi побажання окремих науково-

педагогiчних працiвникiв, пов'язанi з Тх участю в науковiй, навчшIьно-методичний та

виховнiй роботi, з сiмейними обставинами за поданням завiдувача вiдповiдноТ кафелри

та погодженням з директором/деканом iнституту/факультету.
3.8. Розкладу навчальних занять узгоджуеться з директором/леканом

iнституту/факультету, начальником навчально-методичного вiддiлу та затверджусться

першим проректором.
з.9, Не пiзнiше нiж за 7 днiв до початку семестру затвердЖений розклаД

навч€шьних пнять повиннi бути доведений до здобувачiв виrцоТ освiти, FIayKoBo-

педагогiчних працiвникiв розмiщен ий на wеь-порталi Унiверситету.
3.10. Вiдповiдальнiсть за свосчасне доведення затвердженого розкладу

навчаJIьНих занятЬ несе директор/декан iнституту/факультету, завiдувач кафедри.

з.10. Замiни iперенесення у розкладi навчальних занять можуть вiлбуватися у
виняткових випадках (змiни у навчаJIьному навантаженнi, вiдрядження, хвороба

викладачiв тощо) за подання завiдувача кафелри при погодженнi з директором/

деканом iнституту/факультету, начальником

дозволу першого проректора.
навчально-методичного вiддiлу та з

з.|2. Контроль за виконанням розкладу занять упродовж навч€шьного року
забезпечуtоть директор/декаrr ir-rсти,гуту/факультету, завiдувач кафелри, навчально-

методичний вiдлiл.

4. розклдд ндвчАJIьно-ЕкзАмЕнАцrЙноi т,А ЕкзлмЕнАцIIНrоi свСЙ

4.1. Навч€шьно-екзаменацiйна сесiя (заочна, дистанцiйна форми навчання) - uе

частина навчального року, протягом якого проходять навчальнi заняття, передбаченi

навчЕUIьНим планОм вiдпоВiдно ocBiTHboT програмИ, а такоЖ проводяться контрольнi

заходи (iспити, залiки тощо).
4.2. Тривалiсть навчально-екзаменацiйнот ceciT на кожний навчальний pik

визначаеться графiком навчаJIьного процесу, за потреби включаючи суботи та недiлi.

4.3. Розклад навчально-екзаменацiйнот ceciT для злобувачiв заочнот, дистанцiйнот

фор1,a навчання складасться диспетчером навчально-методичного вiддiЛУ ЗгiДНО З

робочими навчаJIьними планами та графiком навч€Lпьного процесу з урахуванням
пропозицiй завiдувачiв вiдповiдних кафедр.

При формуваннi розкладу навчаJIьно-екзамеIrацiйноТ ceciT дtля здобУвачiВ ВИЩОТ

освiти заочноi, дистанцiйноТ форми навча[Iня:
- плануються спочатку навчальнi заняття з урахуванням передбачених годин на

вивчення кожнот дисциплiни робочим навчzшьним планом (iндивiдуальним планом

здобувача) вiдповiдноТ освiтньоi програми;
- додатково планусться розклад установчих лекцiй з дисциплiн, вивчеННя яКИХ

передбачено в наступному семес,грi;



- контрольнi заходи плануються пiсля опрацювання Bcix видiв занять вiдповiдно

до робочого навч€Lпьного плану.
4.4. РозклаД навчально-екзаменацiйноТ ceciT не пiзнiше нiж за 2 тижнi

узгоджу€ться з директором/деканом iнституту/факультету, начаJIьником навчально-

методичНого вiддiЛу та затI]ерджустЬся першим проректором.
4.5. Екзаменацiйна сесiя (денна форма навчання) - це перiод проведеннЯ

семестрового пiдсумкового контролю (екзамени, диференцiйованi залiки) навчальноТ

роботи здобувачiв, передбаченот iндивiдуальним навч€lJI ьним планом.
4.6. Тривалiсть та термiни проведення екзаменацiйнот ceciT визначаються

робочим навчальним планом та графiком навчаJIьного процесу.

4.7. Розклад екзаменацiйноТ ceciT для студентiв денноТ форми навчання розробляе

диспетчер навч€Lльно-методичного вiддiлу спiльно з заступником директора/декана
iнституту/факультету.

4.8. Роrклад екзаменацiйноТ ceciT не пiзнiше нiж за мiсяць узгоджустьсЯ З

директором/деканом iнституту/факультету, начаJIьником навчально-методичного

вiддiлу та затверджусться першим проректором.
4.9. Затверлжений розклад навчаJIьно-екзаменацiйноi7екзаменацiйноТ ceciT

розмiщусться на WеЬ-порталi Унiверситету. Копiя розкладу навчаJ]ьно-

ь*.чr.ruцiйноi7екзаменацiйнот ceciT надасться до сектору монiторингу якостi освiти

навчаJIьно-методичного вiддiлу.
4.10. Змiни в розкладi навчаJIьно-екзаменацiйноi7екзаменацiйноТ сесii

дозволяються, у виключних випадках (змiни у навчаJIЬнОМУ НаВаНТаЖеННi,

вiдрядження, хвороба науково-педагогiчних працiвникiв тощо), за подання завiдувача

кафедри при погодженнi з директором/ деканом iнституту/факультету, начuLпьником

навчально-методичного вiддiлу та затверджуIоться першим проректором.

5. розклАд пIдсумковоi дтвстАцIi

5.1. Пiдсумкова атестацiя може проводитись у формi захисту випускноi

квалiфiкацiйноТ роботи абоlта складання квал i фi кацi й ного ic п иту.

5.2. Графiк захисту/складанFIя виIlускних квалiфiкацiйних робiт квалiфiкацiйних
iспитiв розробляс цавчально-методичний вiддiл за поданнями завiдувачiв випускових
кафедр, узгодженими з директором/деканом iнституту/ факультету.

5.3. Графiк захисту/складання випускних квалiфiкацiйних робiт квалiфiкацiйних
iспитiВ складаеТься длЯ кожного освiтнього рiвня окремо. Перiод проведення атестацiТ

визначасться робочим навчаJIьним планом та графiком навчального процесу.

5.4. У графiку пiдсумковоТ атестацiI повинно бути зазначено: навчаJIьний piK,

освiтнiй piBeHb, форма навчання, шифр та назва спецiальностей, ocBiTHi програми, за

якими проводиться атестацiя, номер екзаменацiйнот koMiciT, перiод та мiсце

проведення атестацiТ.
5.5.Графiк пiдсумковоТ атестацiТ не пiзнiше нiж за мiсяць до захисту/складання

випускних квалiфiкацiйних робiт квалiфiкацiйних iспитiв затверджуеться першим

проректором та розмiщуеться на WеЬ-сайтi вiдповiдного iнститУтУ/фаКУЛЬТеТУ.



б. ГРДФIКИ ЛIКВrДАЦIi АКАЛЕМItIНОi ЗЛБОРГОВАНОСТI ТА ПРОВЕЛННЯ
вIлtритих (покАзовI/DO зАнять, рЕкторських контрольних роБIт

6.1. Графiк лiквiдацiт академiчних заборгованостей складасться кафедроrо у
встановленi наказом ректора термiни лiквiдацiт академiчt,tих заборгованостей, iз

з€вначенням назви дисциплiни, ПIП науково-педагогiчного працiвника, часу, мiсця

проведення, i затверджуеться директором/ деканом iнституту/факультету.
6.2. Графiк лiквiдацiт академiчних заборгованостей розмiщусться на

iнформачiйному стендti iгrституту/ факультеl,у не пiзнilше нiж за два днi до початку

прийому академi,lних заборгованосr,ей,
6.з. Графiки проведення вiдкритих (llоказових) занять та рек,горських

контрольних робiт склала€ться заступником директора/декана з навчаJIьноТ роботи за

поданням завiдувачiв кафедр на початку кожного семестру. У графiках зазначасться

назвИ дисциппiни, прiзвище та iнiцiали науково-педагогiчного праuiвника, час, мiсце

проведення, вид заняття, тема заняття / ректорськоТ контрольноТ роботи.
6.4. Графiки проведення вiдкритих занять та ректорських контрольних робiт

затверджуються директором/деканом iнституту/факультету, подаються до навчально-

методичного вiддiлу та розмiпдусться на WеЬ-сайтi вiдповiдного iнституту/факультету.


