
До Вченої ради 26.05.2022 р. 
 
 

Про внесення змін до навчальних планів на 2022-23 навчальний рік 
 
 

Згідно з порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 
році, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 27 квітня 
2022 року № 392, зарахування вступників на бакалаврський рівень вищої освіти 
відбудеться 05.09.2022 р., а на магістерський рівень – 25.09.2022 р. У зв’язку з 
цим та відповідно до затверджених методичною радою 26.05.2022 р. змін до 
графіку навчального процесу на 2022-23 навчальний рік пропонуються такі 
зміни до навчальних планів на 2022-23 навчальний рік: 

1. Визначити початок року для студентів 2-4 року навчання денної фо-
рми – 29.08.2022 р., а початок екзаменаційної сесії – 12.12.2022 р. 

2. Визначити початок року для студентів 1 року навчання денної форми 
бакалаврського рівня вищої освіти – 05.09.2022 р., а початок екзаменаційної 
сесії – 19.12.2022 р. 

3. Визначити строки навчання в осінньому семестрі для студентів 1 року 
навчання денної форми магістерського рівня вищої освіти – з 26.09.2022 р. 
по 31.12.2022 р., строки екзаменаційної сесії – 03-10.01.2023 р. 

4. Визначити для навчальних дисциплін, які викладаються здобувачам 
магістерського рівня першого року, форму підсумкового контролю «залік». 

 
 

Проект рішення 
 

1. Внести зазначені зміни до відповідних навчальних планів. 
2. Навчальному відділу складати розклад занять для здобувачів магістер-

ського рівня першого року з урахуванням тривалості семестру 14 тижнів, пе-
редбачивши відпрацювання навчальних дисциплін 15-го тижня по суботах. 

3. Завідувачам кафедр забезпечити до 01.09.2022 р. внесення змін до 
силлабусів навчальних дисциплін, які викладаються здобувачам магістерського 
рівня першого року та закінчувалися іспитом, або надання студентам відповід-
них пояснень стосовно зміни форми підсумкового контролю і пов’язаних з цим 
заходів наприкінці осіннього семестру. 

4. Проректору з НМР підготувати документи, які містять зазначені зміни 
до відповідних навчальних планів, для подальшого їхнього розміщення гаран-
тами освітніх програм на офіційному веб-сайті університету у розділі «Спеціа-
льності та освітні програми» разом з навчальними планами, затвердженими на 
вченій раді 28.04.2022 р. 


