
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ    

імені  В .Н .  КАРАЗІНА
НАКАЗ

_____________    м. Харків                                № ___________

Про строки проведення підсумкового 
семестрового контролю
у першому семестрі 2021-2022 н. р.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, затвердженого 
рішенням Вченої ради університету від 28.12.2020 р.,  протокол № 19, та 
введеним в дію наказом № 0202-1/104 від 15.03.2021 року, з метою забезпечення 
організованого проведення підсумкового семестрового контролю 2021/2022 
навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Встановити термін проведення підсумкового семестрового контролю 
для студентів денної форми навчання відповідно до навчальних планів з 
27 грудня 2021 р. до 16 січня 2022 р. (включно), за винятком факультетів 
(Додаток 1 додається).

2. Встановити термін проведення зимових канікул з 17 січня 2022 р. до 
06 лютого 2022 р. (включно).

3. Навчання у другому семестрі 2021-2022 навчального року розпочати  7 
лютого 2022 р..

4. Директору навчального центру менеджменту якості та моніторингу 
освітнього процесу Управління якості освіти Сергію ЄЛЬЦОВУ забезпечити 
організацію проведення факультетами перевірок текстів кваліфікаційних робіт 
щодо встановлення факту наявності чи відсутності текстових та (або) 
ілюстративних запозичень.

5. Деканам факультетів: 
5.1. Атестацію здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-

професійною програмою магістр 1 рік 4 місяці завершити до 24 грудня 2021 р. 
5.2. Провести підсумковий семестровий контроль згідно з переліком 

дисциплін, що затверджені навчальними планами 2021/2022 навчального року.
5.3. Подати до Навчального центру організації освітнього процесу 



Управління якості освіти розклад екзаменів, за винятком факультетів, 
зазначених у п.1 цього наказу, до 22 листопада 2022 року.

5.4. Не планувати проведення консультацій та екзаменів у святкові та 
неробочі дні 1 січня 2022 р. – Новий рік, 25 грудня 2021 р. і 7 січня 2022 р. - 
Різдво Христове.

6. Завідувачам кафедр взяти під контроль своєчасне завершення 
викладання дисциплін та підвести підсумки виконання індивідуальних планів 
кожним науково-педагогічним працівником за перший семестр 2021/2022 н. р. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
Управління якості освіти Людмилу ІВАНЕНКО. 

Підстава: службова записка.                          

Проректор з науково-педагогічної роботи        Антон  ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

Проект вносить:   ПОГОДЖЕНО:                  

Начальник  Управління якості освіти
                          Людмила ІВАНЕНКО

Голова первинної профспілкової 
організації працівників університету

Анатолій ГОЛТВЯНСЬКИЙ

Голова первинної профспілкової 
організації студентів, аспірантів і 
докторантів 

Дар’я  БОРТНИКОВА

Голова Студентської ради 
університету

Віктор ЧУМАКОВ

Провідний юрисконсульт
Марина ГЕРАСИМЕНКО



Додаток №1  до наказу
     №_________ від ______________2021 р.

Термін проведення 
підсумкового семестрового контролю 
для студентів денної форми навчання 

у першому семестрі 2021 - 2022 навчального року

Факультет (спеціальність / освітня програма)
Термін проведення  

підсумкового семестрового 
контролю

Біологічний факультет
– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» з 22.11.21 р. по 05.12.21 р.

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Біологія», «Біохімія», «Генетика», «Фізіологія 
людини і тварин»

з 08.11 21 р. по 14.11.21 р.

ННІ Екології
–– магістр 2 курс з 29.11.21 р. по 05.12.21 р.

Економічний факультет

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Економіка та економічна політика» з 08.11.21 р. по 28.11.21 р.

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Адміністративний менеджмент», Бізнес-
менеджмент», «Менеджмент організацій»

з 25.10.21 р. по 07.11.21 р.

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Економічна кібернетика», «Прикладна 
економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності», «Маркетинг», «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність»

з 01.11.21 р. по 07.11.21 р.

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Міжнародна економіка»,  «Бізнес-
адміністрування», «Фінанси, банківська справа та 
страхування», «Публічні фінанси», «Управління 
фінансово-економічною безпекою»

з 01.11.21 р. по 14.11.21 р.

Історичний факультет
– магістр 2 курс з 29.11.21 р. по 05.12.21 р.

ННІ «Каразінська школа бізнесу»
– магістр 1 курс, освітньо-професійна програма 
«Підприємництво», «Менеджмент»    з 20.12.21 р. по 26.12.21 р.

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Менеджмент»  

з 08.11.21 р. по 14.11.21 р.

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Підприємництво» з 08.11.21 р. по 21.11.21 р.

магістр 2 курс, освітньо-наукова програма «Бізнес-
адміністрування» з 20.12.21 р. по 26.12.21 р.



Факультет математики і інформатики
– магістр 2 курс, спеціальність  «Математика, з 06.12.21 р. по 12.12.21 р.
– магістр 2 курс, спеціальність  «Прикладна 
математика»  з 29.11.21 р. по 05.12.21 р.

Медичний факультет
– магістр 1 курс, спеціальність «Медицина» з 10.01.22 р. по 16.01.22 р.
– магістр 2 курс, спеціальність «Медицина» з 27.12.21 р. по 16.01.22 р.
– магістр 3 курс, спеціальність «Медицина» з 03.01.22 р. по 16.01.22 р.
– магістр 4 курс, спеціальність «Медицина» з 03.01.22 р. по 16.01.22 р.
– магістр 5 курс, спеціальність «Медицина» з 10.01.22 р. по 16.01.22 р.
– спеціаліст  6 курс, спеціальність «Медицина» з 17.01.22 р. по 23.01.22 р.

Медичний факультет зимовий набір
– магістр 1 курс, спеціальність «Медицина» з 03.01.22 р. по 16.01.22 р.
– магістр 2 курс, спеціальність «Медицина» з 27.12.21 р. по 16.01.22 р.
– магістр 3 курс, спеціальність «Медицина» з 20.12.21 р. по 16.01.22 р.
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Готельно-ресторанна справа», «Туризм», 
«Міжнародні відносини та регіональні студії: 
європеїстика», «Міжнародні відносини та 
регіональні студії: сходознавство», «Міжнародні 
економічні відносини», «Міжнародний бізнес», 
«Міжнародна та європейська економічна 
інтеграція»

з 15.11.21 р. по 28.11.21 р.

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії», «Міжнародна інформаційна 
безпека» 

з 22.11.21 р. по 05.12.21 р.

Факультет психології
– магістр 2 курс з 25.10.21 р. по 31.10.21 р.

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних 
систем

– магістр 2 курс з 29.11.21 р. по 12.12.21 р.
Соціологічний факультет

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Соціальні технології», «Соціальний менеджмент» з 11.10.21 р. по 17.10.21 р.

Фізичний  факультет
– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Астрономія та космічна інформатика», «Фізика» з 06.12.21 р. по 12.12.21 р.

Філологічний факультет
– магістр 2 курс з 11.10.21 р. по 17.10.21 р.



Філософський факультет
– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Філософія», «Культурологія» з 08.11.21 р. по 14.11.21 р.

– магістр 2 курс, освітньо-професійна програма 
«Глобальні студії та світова політика» з 11.10.21 р. по 17.10.21 р.

Юридичний факультет
– магістр 2 курс з 29.11.21 р. по 12.12.21 р.

Начальник  Управління якості освіти                                 Людмила ІВАНЕНКО


