
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ   

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   

імені М. П. ДРАГОМАНОВА 

НАКАЗ 

18  серпня 2022 року  м. Київ  № 186 

Про внесення змін 

до наказу № 111 від 06.06.2022 

Відповідно до ст.32 Закону України «Про вищу освіту» та на підставі рішення  
Вченої ради університету від 11.08.2022 (протокол № 1) 

НАКАЗУЮ: 

1 . Внести зміни до наказу № 111 «Про організацію освітнього процесу в  
університеті у 2022/2023 навчальному році» від 06.06.2022: 

П. 1 викласти у такій редакції: 
"1.  Відповідно до рішення Вченої ради університету від 11.08.2022  

процесу  НПУ  ( протокол № 1)  затвердити  графік  освітнього  
імені М. П. Драгоманова на 2022/2023 навчальний рік із змінами (Додаток 1)." 

П. 2 викласти у такій редакції: 
"2. Розпочати 2022/2023 навчальний рік з 01 вересня 2022 року для освітніх  

ступенів бакалавр та магістр  (2-4  курси). Навчальні заняття для студентів  
першого курсу освітнього ступеня бакалавр розпочати з 15 вересня 2022 року.  
Навчальні заняття для першого курсу освітнього ступеня магістр розпочати з 01  
жовтня 2022 року. 

Весняний семестр розпочати з 06 лютого 2023 року. 
Встановити тривалість осіннього семестру: 
-  для освітніх ступенів бакалавр та магістр  (2-4  курси) - 20 тижнів, з  

обсягом тижневого навантаження у семестрі для освітнього ступеня бакалавр - не  
більше 24 годин, для освітнього ступеня магістр - не більше 16 годин. 

-  для першого курсу освітнього ступеня бакалавр - 18 тижнів (врахувавши  
можливість проведення занять в суботні дні), з обсягом тижневого навантаження у  
семестрі не більше ЗО годин; 

-  для першого курсу освітнього ступеня магістр - 16 тижнів (врахувавши  
можливість проведення занять в суботні дні), з обсягом тижневого навантаження у  
семестрі не більше 20 годин; 

Встановити тривалість весняного семестру - 20 тижнів, з обсягом тижневого  
навантаження у семестрі для освітнього ступеня бакалавр - не більше 24 годин, для  
освітнього ступеня магістр - не більше 16 годин." 

2  Деканам факультетів організувати розробку графіків освітнього процесу за  
спеціальностями підготовки фахівців денної, заочної та вечірньої форм навчання 
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( Додаток 2), відповідно із змінами, внесеними цим наказом, які подати до  
20  серпня 2022 року до навчального відділу Навчально-методичного центру  

для  вигляді  в  затвердження  університету  ( каб.100)  в  роздрукованому  
установленому порядку. 

З Навчально-методичному центру університету до 28 серпня 2022 року  
підготувати проект наказу «Про затвердження графіків освітнього процесу за  
спеціальностями університету на 2022/2023 навчальний рік». 

4  Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з навчально-  
методичної роботи професора Р. М. Вернидуба. 

Ректор університету 

Наказ завізували: 

Проректор з навчально-методичної роботи  

Начальник Навчально-методичного центру  

Начальник юридичного відділу 

Віктор АНДРУЩЕНКО 

jXi/L  V Роман ВЕРНИДУБ  

Ірина МАРКУСЬ  

Володимир КУЧЕР 

Уповноважений з антикорупційної  
діяльності університету Аліна ДІДЕНКО 





 


