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НАКАЗУЮ: 
 
1. Внести такі зміни до графіків навчального процесу у 2021-22 навчаль-

ному році. 
1.1. Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання: 
– усіх рівнів освіти, окрім студентів бакалаврського рівня 4 року навчання 

та магістерського рівня другого року навчання, запроваджуються канікули з 
02.03.22 р. по 20.03.22 р. і продовження теоретичного навчання з 21.03.22 р.; 

– для студентів початкового рівня навчання, бакалаврського рівня 1–3 ро-
ку навчання та магістерського рівня 1 року навчання строк початку літньої сесії 
– 13.06.2022 р., навчальних практик – 27.06.22 р.; 

– для студентів початкового рівня навчання строки атестаційного іспиту – 
з 18.07.22 р. по 22.07.22 р.; 

– для студентів бакалаврського рівня 4 року навчання: 
а)  підготовка кваліфікаційних робіт – з 02.03.22 р. і продовження теоре-
тичного навчання з 21.03.22 р.; 
б) ОПП «Гідрометеорологія» та «Організація метеорологічного та гео-
фізичного забезпечення збройних сил України» підсумкова атестація з 
10.05.22 р. і продовження підготовки кваліфікаційної роботи з 
23.05.22 р.; 
в) ОПП «Комп’ютерні науки» підсумкова атестація з 02.05.22 р. і про-
довження підготовки кваліфікаційної роботи з 10.05.22 р.; 
г) ОПП «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» підсумкова атестація з 02.05.22 р. і продовження 
підготовки кваліфікаційної роботи з 12.05.22 р.; 
д) ОПП «Менеджмент» підсумкова атестація з 25.04.22 р. і продовження 
підготовки кваліфікаційної роботи з 10.05.22 р.; 
е) ОПП «Публічне управління та адміністрування» підсумкова атестація 
з 25.04.22 р., атестаційний іспит з 10.05.22 р. і продовження підготовки 



кваліфікаційної роботи з 16.05.22 р.; 
ж) ОПП «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіо-
ресурсів» підсумкова атестація з 10.05.22 р., атестаційний іспит з 
23.05.22 р. і продовження підготовки кваліфікаційної роботи з 
28.05.22 р.; 
и) ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» підсумкова 
атестація з 10.05.22 р. і продовження підготовки кваліфікаційної роботи 
з 23.05.22 р. по 05.06.22 р.; 

– для студентів магістерського рівня 2 року навчання підготовка кваліфі-
каційної роботи з 02.03.22 р. і продовження теоретичного навчання з 
21.03.22 р.; 

– для аспірантів 1–2 року навчання екзаменаційна сесія з 13.06.22 р. і 
практична підготовка з 27.06.22 р. 

1.2. Для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти 5 року заочної фо-
рми навчання з 02.03.22 р. підготовка кваліфікаційної роботи, з 21.03.22 – заве-
ршення сесії, консультаційної сесії, практик (залежно від ОПП) 

2. Навчальному відділу враховувати зазначені у п. 1 зміни під час плану-
вання відповідних заходів. 
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