
 

Міністерство освіти і науки України 

Закарпатська  академія мистецтв 

Н А К А З 

від «22»  квітня 2020 р.                           №  28 

м. Ужгород 

Щодо продовження карантину 

У зв’язку із рішенням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року 

про продовження карантинних заходів, враховуючи рекомендації МОН 

України 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити карантин у Закарпатській академії мистецтв до 11 квітня 

2020 року. 

2. Продовжити освітню роботу зі  студентами у дистанційній формі. 

3. Викладачам фахових дисциплін заповнити та здати до навчальної 

частини відомості результатів проміжкових переглядів невипускних курсів, 

проведених у дистанційній формі, з рисунку, живопису, 

композиції/проектування та профмайстерності  до  28 квітня 2020 року. 

3. З метою повного та якісного виконання індивідуальних навчального 

навчального плану кожним студентом, затвердити зміни до графіку 

навчального процесу та порядок завершення освітнього процесу згідно з 

додатком 1. 

2. Дирекції Коледжу: 

- дотримуватися затвердженого порядку завершення освітнього процесу в 

цілому; 

-  в частині загальноосвітньої підготовки зміни  до графіку  навчального 

процесу погодити в установленому порядку.  

4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Ректор                                    проф. І. І.Небесник 



Додаток 1 

Порядок 

завершення освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році 

1. Графік завершення навчального року: 

Завершення карантину Завершення 

теоретичного навчання 

Заліково-екзаменаційна 

сесія 

травень 18 червня для студентів 

1-ІІІ, 1 ск.ф.н. курсів 

19-27 червня, 

(екзаменаційні перегляди 

19-20 червня) 

12 червня для студентів 

1-го магістерського 

курсу; 

переддипломна практика 

з 20 червня по 05 липня 

13-19 червня 

 (екзаменаційний 

перегляд 19 червня) 

 

червень 

 

дистанційно  

дистанційно з 

теоретичних дисциплін 

19-27червня; 

екзаменаційні перегляди 

з фахових дисциплін 

перенести на початок 

нового навчального року  

до  10 жовтня 

 

2. Літню практику студентів усіх невипускних курсів перенести на вересень 

місяць. 

3. Екзаменаційний перегляд зі скульптури  на всіх курсах перенести на зимову 

заліково-екзаменаційну сесію 2020-2021 навчального року. 

4. Теми дипломних робіт випускників  затвердити до 15 травня 2020 року.  

5. Захисти дипломних робіт провести: 

- 24-25 червня 2020 року  випускників  освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста; 

- 26-28 червня 2020 року випускників освітнього рівня бакалавра. 

6. Дата завершення навчального року : 

- для випускних курсів 01 липня 2020 року. 

- для студентів не випускних курсів 07 липня 2020 року; 

 



 


