
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

“Харківський політехнічний інститут” 

 

Н А К А З 

 

“20” листопада  2020 р.                                             № 520 ОД 

м. Харків 

 

Про проведення осінньої 

екзаменаційної сесії у 2020/2021 н.р. 

 

 Відповідно до графіку навчального процесу провести осінню 

екзаменаційну сесію 2020/2021 н.р. 

 

Рівень 

підготовки 

Перелік інститутів, факультетів 

та курсів 

Екзаменаційна сесія 

 “Бакалавр” на І, ІІ, ІІІ, ІV курсах усіх  

інститутів та факультетів  

 

з 08 січня 2021 року 

по 24 січня 2021 року 

 “Магістр”  на V курсі усіх  

інститутів та факультетів 

з 08 січня 2021 року 

по 24 січня 2021 року 

 

 “Магістр”    

за освітньо- 

науковою 

програмою 

на VI  курсі усіх                       

інститутів та факультетів 

 

з 08 січня 2021 року 

по 24 січня 2021 року 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Директорам інститутів, деканам факультетів та завідувачам кафедр 

 1.1. Екзаменаційну сесію провести відповідно стандарту по організації 

навчального процесу. 

 1.2. Екзаменаційні матеріали підготувати, обговорити та затвердити на 

засіданні кафедри за 2 тижні до початку сесії. Зміст екзаменаційних білетів 

спрямувати на виявлення у студентів фундаментальних знань, вміння 

використовувати сучасну обчислювальну техніку. Вирішувати інженерні задачі 

за профілем своєї спеціальності. 

 1.3. Забезпечити контроль за об'єктивністю оцінки знань студентів. 

 2. Зобов’язати екзаменаторів 

 2.1. Викладачі отримують у дирекціях інститутів або деканатах 

факультетів екзаменаційні відомості особисто у дні екзаменів по журналу 

реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей. 

   



 2.2. Студенти без посвідчення особистості або залікових книжок до 

екзаменів не допускаються. Місце та час проведення екзамену змінювати не 

можна без дозволу ректора, проректора, директора, декана та повідомлення 

диспетчерів. 

 3.3. Не допускати на екзамени сторонніх осіб без дозволу ректора, 

проректора, директора інституту, декана факультету. 

 3.4. У випадку неприбуття студента на екзамен у відомості вноситься       

“не прибув”. 

 3.5. Ліквідацію заборгованості провести з 25 січня 2021 року по                      

12 лютого 2021 року для всіх інститутів, факультетів та курсів. 

 3. Директорам інститутів, деканам факультетів до 26 лютого 2021 року 

надати до навчального відділу результати екзаменаційної сесії по формі № 10. 

 4. Начальнику охорони університету та комендантам забезпечити 

належний порядок у корпусах та аудиторіях. 

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника навчального 

відділу ХАЗІЄВУ Світлану Сергіївну.  

 Підстава: Графік навчального процесу на 2020/2021 н.р. 
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