
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького від 28 

серпня 2020 року №24/01-05 

 

Графік освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік  

для здобувачів вищої освіти очної форми навчання 

 

I СЕМЕСТР: 01 вересня – 31 грудня 2020 року 

ІІ-IV курси за освітнім ступенем бакалавра;  

ІІ курс освітньо-наукової програми підготовки 

 за освітнім ступенем магістра 

Кількість робочих тижнів – 18 

Теоретичне навчання: 01 вересня – 11 грудня 2020 року. 

Начиточний тиждень: 01 – 04 вересня 2020 року. 

Навчальна практика (педагогічна або з фаху) для студентів ІІІ курсу: 

30 листопада – 11 грудня 2020 року. 

Виробнича практика (викладацька) для студентів ІІМ курсу:  

02 – 20 листопада 2020 року. 

Екзаменаційна сесія: 14 – 31 грудня 2020 року. 

Канікули: 01 січня – 24 січня 2021 року. 

Ліквідація академічної заборгованості: 18 – 22 січня 2021 року. 

 

ІІ курс освітньо-професійної програми підготовки 

 за освітнім ступенем магістра 

Кількість робочих тижнів – 18 

Теоретичне навчання: 01 вересня – 13 листопада 2020 року. 

Начиточний тиждень: 01 – 04 вересня 2020 року. 

Екзаменаційна сесія: 23 листопада – 04 грудня 2020 року. 

Підготовка до захисту дипломної роботи: 16 – 20 листопада; 07 – 11 грудня 

2020 року. 

Атестація здобувачів вищої освіти: 14 – 31 грудня 2020 року. 

 

І курс за освітніми ступенями бакалавра та магістра;  

Кількість робочих тижнів – 18 

Теоретичне навчання: 15 вересня – 25 грудня 2020 року. 

Начиточний тиждень: 15 – 18 вересня 2020 року. 

Екзаменаційна сесія: 28 грудня 2020 року – 11 січня 2021 року. 

Канікули: 12 – 24 січня 2021 року. 

Ліквідація академічної заборгованості: 18 – 22 січня 2021 року. 
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II СЕМЕСТР: 25 січня – 30 червня 2021 року 

І-IV курси за освітнім ступенем бакалавра;  

І курс за освітнім ступенем магістра 

Кількість робочих тижнів – 23 

Теоретичне навчання: 25 січня – 11 червня 2021 року (для випускних курсів 

теоретичне навчання триває до 21 травня 2021 року). 

Начиточний тиждень: 25 – 29 січня 2021 року. 

 

Виробнича практика: 

Освітній ступінь бакалавра (випускні курси): з 25 січня 2021 року; 

Освітній ступінь магістра: з 05 квітня 2021 року; 

 

Екзаменаційна сесія:  

Випускні курси - 24 травня – 04 червня 2021 року; 

І-ІІІ курс (бакалавр), І курс (магістр) - 12 – 30 червня 2021 року.; 

Курси, для яких освітньою програмою та навчальним планом передбачено 

виробничу практику в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: 24 травня 

– 03 червня 2021 року. 

Атестація здобувачів вищої освіти: 07 – 30 червня 2021 року. 

Канікули: 01 липня – 31 серпня 2021 року. 

Ліквідація академічної заборгованості: 25 – 30 серпня 2021 року. 

 

ІІ курс освітньо-наукової програми підготовки  

за освітнім ступенем магістра 

Кількість робочих тижнів – 18 

Теоретичне навчання: 25 січня – 30 квітня 2021 року. 

Начиточний тиждень: 25 – 29 січня 2021 року. 

Екзаменаційна сесія: 03 – 14 травня 2021 року. 

Атестація здобувачів вищої освіти: 17 – 28 травня 2021 року. 

 

Примітка: 

1) Протягом навчального року у розкладі занять планується: 

- щосереди науково-дослідна робота для студентів І курсу, які навчаються за 

освітньо-науковими програмами підготовки; 

- щопонеділка та щосереди науково-дослідна робота для студентів ІІ курсу, які 

навчаються за освітньо-науковими програмами підготовки; 

2) Перший періодичний контроль у І семестрі:  

- ІІІ курс за ступенем бакалавра, ІІ курс за ступенем магістра – 05 жовтня – 

16 жовтня 2020 року;  

- І, ІІ, IV курси за ступенем бакалавра, І курс за ступенем магістра – 19 – 30 

жовтня 2020 року. 

3) Перший періодичний контроль у ІІ семестрі:  

- за освітнім ступенем магістра - 15 – 26 березня 2021 року;  

- за освітнім ступенем бакалавра - 29 березня – 09 квітня 2021 року. 

4) У ІІ семестрі начиточний тиждень не планується для випускних курсів за 

освітнім ступенем бакалавра. 


