
 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ 
 

НАКАЗ 
 
від "18" серпня__2022 року                           м. Харків № 173/Л-ОС 
 

Про затвердження графіка навчального процесу 
на 2022-2023 навчальний рік для студентів заочної форми 
навчання 
 

 Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Статуту ХДАДМ, згідно із 
чинними навчальними планами 

 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити графік навчального процесу на 2022/2023 навчальний  рік для студентів 

заочної форми навчання. 
 2. Встановити початок навчального 2022/2023 року для студентів 2-3-4 курсів СВО 
Бакалавр  та студентів 2-го курсу СВО Магістр  усіх освітніх програм з 01 вересня 2022 року. 
 3. Встановити початок навчального року для студентів 1курсу СВО Бакалавр, та 1 
курсу СВО Магістр усіх освітніх програм з 1 жовтня 2022 року. 

    4. Провести настановну сесію (теоретичні та практичні заняття) для студентів 2-4 
курсів (з нормативним терміном навчання), 2-4 (зі скороченим терміном навчання) курсів 
підготовки СВО «Бакалавр» та 2 курсу підготовки СВО «Магістр» з усіх освітніх програм  
з 19 вересня по 02 жовтня 2022року.  
  5.Провести настановну сесію 1 курсу СВО Бакалавр, 1 курсу СВО Магістр з 3 жовтня по 
10 жовтня 2022 року 
  6. Провести Зимову екзаменаційно-залікову сесію для студентів 1-4 курсів підготовки 
СВО «Бакалавр» та 1-го курсу СВО «Магістр» з усіх освітніх програм з 19 по 23 грудня 
2022 року. 
 

    7.  Провести зимову настановну сесію (теоретичні та практичні заняття) для студентів 1-2 
курсів усіх освітніх програм провести з 03 по 10 січня 2023 року, 3,4 курсів та 1-го курсу 
підготовки магістра усіх освітніх програм – з 03 по 17 січня 2023 року.   

      8.  Провести для студентів 2-го курсу підготовки магістрів усіх освітніх програм: 
8.1.  Екзаменаційну сесію провести з 20 по 26 жовтня 2022 року. 
8.2. Дипломна робота – з 27 жовтня по 14 грудня 2022 року.  
8.3. Захист провести з 15 по 29 грудня 2022 року. 
 

 9.  Провести для студентів 4 курсів підготовки бакалавра усіх освітніх програм: 
9.1. Дипломна робота – з 21 лютого по 10 червня 2023 року.  
9.2. Захист провести з 11 по 17 червня 2023 року. 

 
10.  Провести літню екзаменаційну сесію: 

10.1. Для студентів 4 курсів підготовки бакалавра усіх освітніх програм провести з 10 
по 15 квітня 2023 року. 



10.2. Для студентів 1-3 курсів підготовки бакалавра та 1-их курсів підготовки магістра 
усіх освітніх програм  провести з 25 травня по 30 травня 2023 року.  
 

11.  Провести літню настановну сесію (теоретичні та практичні заняття) для студентів 1-2 
курсів підготовки бакалавра усіх освітніх програм   з 31 травня по 07 червня 2023 року; 
для 3-го курсу підготовки бакалавра – з 31 травня по 14 червня 2023 року, 1-го курсу 
підготовки магістра усіх освітніх програм -  23 травня по 14 червня 2023 року    

12. Провести практику для студентів: 

12.1. Підготовки бакалавра 4-х та 3-х (зі скороченим терміном навчання) курсів – 
переддипломну (збір матеріалів до дипломної  роботи) усіх освітніх програм  з 17 
квітня по 6 травня 2023 року. 

12.2. Підготовки магістра 1 курсу усіх освітніх програм 
12.2.1 – педагогічну з 27 березня по 15 квітня 2023 року. 
12.2.2-– переддипломну  з 15 червня по 07 липня 2023 року.  
12.2.3 Підготовки бакалавра 3-х курсів освітньої програми “Графіка” і “Станковий 
живопис” – педагогічну  з 27 березня по 15 квітня 2023 року. 

 
13.Видати  з метою уникнення академічної різниці у студентів 2 (з нормативним 

терміном навчання) курсу всіх освітніх програм: 
13.1. Протягом настановної сесії з 19 вересня по 02 жовтня 2022 року випусковим 

кафедрам  завдання зі спеціальних дисциплін за 1 курс І семестру.  
13.2. Протягом настановної сесії з 03 по 10 січня 2023 року випусковим кафедрам  

завдання зі спеціальних дисциплін за 1 курс ІІ семестру.  
14. Перезарахувати решту дисциплін за 1 курс (І та ІІ семестри) відповідно до навчальних 

планів  на підставі наданих додатків до дипломів.  
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