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Затверлит,и гра(liк I{авчаJIьного процесу для денноi форми навчання:

l,1 Теоретичне

навчанr{я в ociHHboMy ceмecTpi для I-их KypciB ОС <Бакапавр) та ОС <Nфгiстр>
'ф
денноi форми навчання розпочати з 21.09
- r'РивШiСть теоретичного навчан}tя та пракгичноi пiдт,отовки в ociHHboMy ceN{ecтpi
- lб тижнiв
(з 2l 09 2020 до 09 Ol 2О2|),
- екзаменацil'rна сесiя - _] тихtгii (з ll 0\.202- по З0 0l2()2l),
- лiквiдацiя акалемiчrtоiзаборгованостi --1 тltждень (з 0l 02,2O2l по О6.02 2OZ1),
- зимовi канiкули - 2 тижнi (з 08,02 202l по 20.02.202it).
.j,l.ыv,,llr.,r,

l

2020.

в ociHHboMy ceMecTpi для II-IV-их KypciB оС <Бакалавр> та Il-го
курсу ОС к]VIагiстр) розпочат}1 з 01.09 2020:
- TpиBa-lticT,b l,еоретиLIного навчання та практичноi пiдгот,овкlr в ociHHboMy ceмecTpi
- l7 тижнiв
(з 0 l 09 2020 по 26 12 2020),
- екзаменацiл'lна сесiя та державна атес.гацiя для ОС <Магiстр> II курсу 4 тижнi (з З0. Р,1 2О2О
по 2б 12.2020),
- рiзлвянi канiкули - 2 тижнi (з 28 12.2020 по 09 0l.202|),
- екзаменацiйrна сесiя * 3 тих<ьti (з
01.202| по 30 01 2О2|),
- лiквiдацiя академi.tноi заборгованостi* 1 тиждень (з Ol О2.2О21 по 0б.02,2Оzl),
- зtлмовi канiкули - 2 т,ижнi (з 08 02 202l по 200Z,Z02|)
2. ТеореТиtlне навчання

ll

l З Теоретиllне нав'lаtlня у весняному

-

ceMecTpi розпочати з 22 О2 2O2l

"гривалiсть теорgтиrlного навtIання та пракIиЧноi гliдготовки
у весняному ceMecTpi* 14 тижнiв

(з2202202]

по 29

0_5

202l);

-j

l,и>кtli (з 3l 05.202l по 19 0б 2021);
-,']iквiдаLiiя акадерtiчноi забtlргtlваностi -- l тих<лень (з22,О6.202l по 26.О62О2|),,

- екзаменацiйrна сесiя

- тривалiсТь теоретИчногО навчаннЯ у веснянОму семестрi на IV Kypci оС кБакалавр)

--

l3 тих<нiв (з 22,02 2021 по 22 О5,2021),
- еК3аМеНацiЙна сесiя та державгIа атестацiя па IV Kypci ОС <Бакалавр>
- 3 тижнi(з 24 05 202l
по l2 0б,202 l)

2

2. Затверлити графiк нав(Iального процесу лля заоtlноТ форми навчання

OciHHiil семестр
Для I-Il-pn< KypciB ОС кБакалавр>:
- установча сесiя - з 05.10 2020 до 09,10.2020 (5 каленларних лнiв);
- мiжсесiлiний перiол - з l0 l0.2020 до 2l . l 1.2020;
- екзаN{енацiйна сесiя - з 2З l1.2020 до 02 122020 (l0 ка_rrенларнrх лнiв).
Для III-IV K)tpciB QC кБак.алавр>.
- установча сесiя * з 19,10 2020 до 28.10.2020 (l0 каленларних днiв);
- мiжсесiйний перiол - з З0 l0.2020 до 05,\7,2020,
- екзаменацiйна сесiя - з 07 lZ.2020 до 16 |2.2020 (l0 каленларних днiв).
Ддд_Lдурgу_ОС < М а фт,рл
- з 05.10,2020 до 14,i0,2020 (t0 календарних днiв);
- мiжсесiйний перiол - з 15.10 2020 до 21 l1.2020;
- екзаменацiйна сесiя - з 2З.l i,2020 до 02, |2.?020 (l0 каленларних днiв),
- устаноtsча сесiя

fuя ll-го курсу ОС кМагiстр>:
- установча сесiя - з 07 09 2020 до lб,09 2020 (l0 каленларнж днiв);
- мiжсесiйгrийt перiол - з |7.09.2020 до 08 12.2020,
- екзаменацiйна сесiя - з 09 1|,2020 до iý 11 2020 (l0 каленларних лнiв).
Весняний семес,гр
Ддд t-]_Lихзурg]да
сесiя- з 01 0_] 2021 до 05 03 2021 (5 каленларних лнiв);
- плiяtсесii,rнlrйr перiол -"з 0б 0_] 202l до l0 04.2021;
- екзаменацiiiна сесiя * з |204,2021 до 2l 04,202l (10 календарних лнiв)
- ycTaHoBtla

Для III KypciB ОС <Бакаладрц
- установча сесiя - з 15,0З 202l до 24.0З.20Z| (10 каленларних днiв);
- мiжсесiйний перiол -_ з 25 0З,2021 до 08 05 2021;
- екзаменацiйна сесiя , з
05.202i до 20.05.2021 (i0 каленларних лнiв)

ll

ь

lV

KypciB О9зБ.акад4др>:
- з l5,03 ,202l до 24.0З,202l (l0 календарних днiв);
- мiжсесiйний перiол - з 25.03 2021 до 08 05,2021;
- екзаменацiйна сесiя _- з l l 05 2021 до 20 05,202l (10 каленларних лнiв)

Для

- установча сесiя

.

BHecTll необхiднi змiни ло робочих навчальних планiв на 2020 -2021 навчальний piK
:]а освiтttt,о-професiйнимlt програмами спецiальностей угriверситегу для денноi та заочноi
форм навчання сryлентiв I - IV KypciB та ОС кМагiстр>, При розробчi робочих навч{Lльних
планiв користуватись рекомендацiями з розробки навtIzuIьних та робочих павчаJIьних rtланiв
на 2020 - 2021 навчальниr't piK для Bcix KypciB та спецiальностей, що додаються.
:],

4. Вважати так}{м, що втратив чиl-tнiсть, пункт
графiк навчального процесу у 2020 - 20Zl н.р u
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ГПро внесення змiн до
вiд 05.06.2020 }l9 l27

нЕжазу

МДУ-l

З метою якiсноi органiзацii освiтнього процесу у 2020-202l навчапьному роцi

;
{

НАКАЗУЮ:

l. Внести змiни до наказу МДУ вiд 05.0б.2020 Ns 127 <dlpo внессння змiн до графiкУ
нiвчitльного процесу у 2020-202l н.р.>:
1.

l.

Викласти п. 2 наказу:

Весняний семестр
.Щля I-II KypciB ОС <Gакапшр),I курсу ОС <<IvIагiстр>:
- устаЕовча сесiя - з 0l .0З.202l до 05.03.202l (5 калrендарних днiв);
- мiжсесiйний перiод - з 06.03.202l до 10.04.2021;
- екзаменацiйна сесiя -з 12.04.2021 до 21.04.202l (10 каrrендарних днiв).

!

у наступнiй редакцiТ:

Весняний семестр
!ля I-II KypciB ОС <<Бакалавр>:

- з 01 .03.202| до 05.03.202l (5 календарних днiв);
мiжсесiйний перiод - з 0б.03.202 l до l 0.04.202 l ;
- екзаN{енацiйна сесiя - з |2.04.202l до 21 .04.202l (10 кшrендарних дпiв).
- установча сесiя
-

Дя

I

курсу ОС <Магiстр>:

- установча,сесiя - з 01.03.2021 до 10.03.2021 (10 кшендарних днiв);
- мiжсесiйний перiод - з 06.03.202l до l0.04.202l;
- еrcа\{енацiйна сесiя

- з 19.04.202l до 28.04.202l (l0

ка.гrендарних

лпiФ;
i,J
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Т.в.о. ректора

О.В. Булатова

