
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ 

 

НАКАЗ 
 

від "18" грудня 2020 р.                     м. Харків                                 № 540 -ОС 

 
Зміну до наказу №220 від 19 серпня2020 р. 

про затвердження графіку освітнього 

процесу денної форми навчання 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації Кабінетом Міністрів 

України прийнято постанову від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення  

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

                                                         НАКАЗУЮ: 

         внести зміни до графіку освітнього  процесу денної форми навчання  

на  2020/2021 н.р. у пунктах 5,6,7,8,10,11 і викласти їх у такій редакції: 

 

п. 5. Зимові канікули встановити:  

5.3 Для студентів 1-го курсу СВО «Магістр» з 07 по 23 січня 2021 р. 

п. 6. Початок теоретичних занять у весняному семестрі встановити: 
6.3 Для студентів 1-го курсу СВО «Магістр» з 25 січня 2021 р. 

п.7. Закінчення теоретичних занять у весняному семестрі встановити: 

7.3 Для студентів 1 курсу СВО «Магістр» усіх освітніх програм 29 травня 2021 р. 

п.8. Літню екзаменаційну сесію провести: 

8.3 Для студентів 1-го курсу СВО «Магістр» усіх освітніх програм з 31травня по 

12 червня 2021 р. 

Екзаменаційні перегляди – з 31 травня  по 02 червня  2021 р. 

Теоретичні іспити з 2 червня  по 12 червня 2021 р. 

8.4.2 Для студентів 1-го курсу СВО «Магістр» усіх освітніх програм , які не 

мають іспитів з теоретичних дисциплін, вважати днем закінчення літньої 

екзаменаційної сесії 02 червня 2021 р. 

п.10. Практику провести: 

10.3  Педагогічну – для студентів 1 курсу СВО «Магістр» з 15 березня по  

03 квітня 2021 р. 

10.4 Літню (переддипломну) для студентів 1 курсу СВО «Магістр» усіх освітніх 

програм з 14 червня по 10 липня 2021 р. 



п.11. Літні канікули встановити: 

11.2 Для студентів 1-го курсу «Магістр» усіх спеціальностей 12 липня по 31 

серпня 2021 р. 

 

 

                  В.о. Ректора                                         Олександр СОБОЛЄВ 

 

 

Проект наказу вносить:  

Зав. навчально-методичного 

відділу_______________ 

Галина ЖЕРНОКЛЬОВА 

 

Погоджено: 

Провідний юрисконсульт 

________________________________ 

                   Сергій НАДОБКО 

 

 

                                                   


