
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ 

імені І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

 

НАКАЗ  

 
31 березня 2022 р.                                    Харків                                                   № 21 
 

 

Про організацію освітнього  

процесу у ХНУМ 

 

Враховуючи запровадження правового режиму воєнного стану на 

території України відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 

24.02.2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022  

№ 2102-IХ, Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні» від 14.03.2022 №133/2022, керуючись Законом України «Про 

вищу освіту», частиною третьою статті 2  Закону України «Про вищу освіту», 

листом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 №1/3371 «Про 

організацію освітнього процесу», наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.03.2022 №235 «Про деякі питання організації роботи закладів фахової 

передвищої, вищої освіти під час воєнного часу», на виконання рішення 

Вченої ради ХНУМ від 31 березня 2022 року (протокол № 7), за погодженням 

Студентської ради ХНУМ імені І.П. Котляревського, а також з метою захисту 

учасників освітнього процесу в період воєнного стану, - 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відновити освітній процес у Харківському національному 

університеті мистецтв імені І.П. Котляревського з 02 квітня 2022 року у 

дистанційному асинхронному форматі для здобувачів всіх форм та рівнів 

вищої освіти. 

2. Здобувачам освіти, які не мають можливості здійснювати навчання у 

дистанційному асинхронному форматі, дозволити навчання за індивідуальним 

графіком. 

3. Відповідальність за виконання здобувачами освітніх програм 

покласти на деканів факультетів. 

4. Науково-педагогічним та педагогічним працівникам забезпечити 

відпрацювання занять здобувачами вищої освіти відповідно до вимог освітніх 

програм та навчальних планів за дистанційною формою роботи. 



5. Керівникам структурних підрозділів, що забезпечують освітній 

процес у ХНУМ взяти до відома, що дистанційна робота – це форма організації 

праці, за якої робота виконується працівником поза робочим приміщенням чи 

територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за 

вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

6. Деканам факультетів забезпечити оперативне доведення наказу до 

здобувачів вищої освіти та працівників університету та, за необхідності, 

оперативно внести зміни до розкладу навчальних занять. 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Ректор                        Наталія ГОВОРУХІНА  

                                                                

 

 


