
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА

ННІ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

№
з/п

Дата
засідання

Порядок денний Відповідаль 
ні за

підготовку
матеріалів

Приміт
ки

1 19.01.2022 1. Про склад науково-методичної комісії

2. Про складання робочих навчальних планів на 2022- 
2023 навчальний рік

3. Про графіки навчального процесу на 2022-2023 
навчальний рік

Завідувачі
кафедр

2 16.02.2022 1. Про закріплення навчальних дисциплін (модулів), 
які викладаються вперше, за кафедрами Інституту

Завідувачі
кафедр

л 16.03.2022 1. Про графік освітнього процесу для 2-5 курсів та 
графіки сесій студентів 2-5 курсів заочної форми 
навчання студентів першого (бакалаврського) рівня на 
2022-2023 навчальний рік

2. Про графік освітнього процесу для 2-5 курсів та 
графіки сесій слухачів 2-5 курсів заочної форми 
навчання студентів другого (магістерського) рівня на 
2022-2023 навчальний рік

Завідувачі
кафедр

4 13.04.2022 1. Про організацію проведення поточного і 
семестрового контролю для здобувачів вищої освіти.

2. Про проведення атестації здобувачів вищої освіти.

Завідувачі
кафедр



здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, магістр, 
доктор філософії 2022 року набору 

6 15.06.2022 1. Про погодження робочих програм дисциплін для 
студентів першого (бакалаврського) ступеня за 
спеціальностями та освітніми програмами 

2. Про погодження робочих програм дисциплін для 
слухачів другого (магістерського) ступеня за 
спеціальностями та освітніми програмами 

3. Про графік сесій слухачів 1 курсів заочної форми 
навчання на 2022-2023 навчальний рік 

Завідувачі 
кафедр 

 

 

7 06.07.2022 1. Про дистанційне навчання в Інституті 

2. Про рекомендацію до затвердження графіків 
освітнього процесу в Інституті та графіки сесій 
здобувачів вищої освіти заочної форми навчання на 
2022-2023 навчальний рік 

Завідувачі 
кафедр 

 

 

8 17.08.2022 1. Про погодження робочих програм дисциплін (всі 
спеціальності та рівні підготовки) 2022 року набору 

Завідувачі 
кафедр 

 

9 16.09.2022 1. Про затвердження робочих навчальних планів 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр 
та магістр 2022 року набору на 2022-2023 навчальний 
рік 

2. Про екзаменаційну комісію ННІ ІДУ 

Завідувачі 
кафедр 

 

 

10 20.10.2022 1. Про схвалення екзаменаційних питань до 
комплексного державного екзамену за напрямами 
підготовки студентів всіх спеціальностей 
2. Про схвалення складу та графіка роботи 
екзаменаційних комісій  на 2022/2023 н.рік 

Завідувачі 
кафедр 

 

 

11 18.11.2022 1. Про схвалення тестових питань та екзаменаційних 
білетів до комплексного екзамену за спеціальностями 
освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» 

2. Про схвалення кваліфікаційних практичних завдань 
до державного екзамену за спеціальностями  

Завідувачі 
кафедр 

 

 

12 19.12.2022 1. Про схвалення екзаменаційних питань до 
комплексних державних екзаменів для слухачів 
другого (магістерського) рівня освіти 

2. Про схвалення складу, графіка роботи 
Екзаменаційних комісій, розкладу державних екзаменів 
та захисту кваліфікаційних робіт  

Завідувачі 
кафедр 
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