
ЗВЕРНЕННЯ ДО СТУДЕНТІВ ХДАДМ! 

Шановні студенти! Наша Академія продовжує свою діяльність, і від кожного 

студента та його відповідальності залежить життя нашого вишу! 

У зв’язку з воєнним станом в Україні, а також бойовими діями в Харкові та 

навколо нього за рекомендаціями МОН України та МКІП України були 

встановлені канікули до 01 квітня 2022 року. Перший шок минув, країна 

працює, жодного колапсу бути не повинно, бо саме на це ворог і розраховує. 

Наразі всі ми працюємо задля нашого спільного мирного майбутнього! 

З 04 квітня 2022 року ми відновлюємо освітній процес за всіма формами 

навчання відповідно до зміненого графіка освітнього процесу в дистанційному 

форматі. Це тимчасова міра на час війни. Щоб ви не втрачали час і всі, хто 

випускається у 2022 році, мали змогу завершити навчання та отримати 

дипломи. 

Ми хвилюємося за кожного з вас і раді, що деякі студенти скористалися 

наданою змогою внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності. Цим ми 

віднайшли для наших студентів додаткові можливості навчатися та 

розвиватися навіть в умовах війни.  

Ніхто зі студентів не буде відрахований з Академії. Наразі відбулася виплата 

стипендій, зокрема за березень. Студентам-контрактникам не буде 

нараховуватися пеня за несвоєчасну сплату за навчання через війну. 

Розуміємо, що зараз важко і студентам, і викладачам, і працівникам. 

Безумовний пріоритет — безпека! Тому перед прийняттям рішення щодо 

відновлення освітнього процесу дистанційно було враховано всі обставини. 

Обов’язковою необхідною умовою є можливість виходити на зв’язок, а також 

мати час та змогу для навчання та консультування з викладачами будь-якими 

наявними засобами зв’язку. Таке спілкування можливе навіть не за розкладом, 

оскільки рівень безпеки у кожного студента і викладача може бути різним. В 

Академії наразі передбачено гнучку систему освітнього процесу, що 

враховуватиме можливості кожного з вас для виконання навчальних завдань.  

Сподіваємося на ваше розуміння та підтримку, адже зараз ми повинні 

об’єднатися, щоб разом витримати цей час і, подолавши ворога, повернутися 

до мирного життя!  

Просимо максимального поширення цього листа— своєю підтримкою кожен 

з вас зберігає академічне життя нашого вишу! 


