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Графік навчального процесу

НПУ імені М. П. Драгоманова на ІІ семестр 2019/2020 н.р.

Весняний семестр починається з 10.02.2020 року (знаменник).

Теоретичне навчання:

для ступеня «бакалавр (1-3 курси)» - з 10.02.2020 по 07.06.2020 р.

для ступеня «бакалавр (4 курс)» - 10.02.2020 по 31.05.2020 р.

Практична підготовка:

Протягом семестру (2-6 тижнів) в залежності від ОП і курсу

Екзаменаційна сесія: 

для ступеня «бакалавр (1-3 курси)» - з 08.06.2020 по 30.06.2020 р.

для ступеня «бакалавр (4 курс)» - з 01.06.2020 по 14.06. 2020 р.

Підсумкова випускна атестація та вручення дипломів: 

для ступеня «бакалавр» – з 15.06.2020 по 30.06.2020 р.



Графік навчального процесу

НПУ імені М. П. Драгоманова на ІІ семестр 2019/2020 н.р.

Весняний семестр починається з 10.02.2020 року (знаменник).

Теоретичне навчання:

для ступенів «магістр 1 курс (1.10, 1.9, 1.4)» - з 10.02.2020 по 07.06.2020 р.

для ступеня «магістр 2 курс (1.10)» - з 10.02.2020 по 10.05.2020 р.

завершення магістерської роботи - з 11.05.2020 по 14.06.2020 р.

для ступеня «магістр 2 курс (1.9)» - з 10.02.2020 по 05.04.2020 р.

завершення магістерської роботи – з 06.04.2020 по 17.05.2020 р.

Екзаменаційна сесія:

для ступенів «магістр 1 курс (1.10, 1.9, 1.4)» - з 08.06.2020 по 30.06.2020 р.

Підсумкова випускна атестація та вручення дипломів:

для ступенів «магістр  (1.10)» – з 15.06.2020 по 30.06.2020 р.

для ступеня «магістр  (1.9)» – з 18.05.2020 по 31.05.2020 р.



Календар акредитації ОП освітнього рівня «бакалавр»
«Туризм», «Спорт», «Соціальні комунікації та PR-технології»

Заходи Відповідальний
Термін 

виконання

1. Проект наказу про призначення гарантів 

освітніх програм  освітнього рівня Бакалавр
Вернидуб Р.М.

Григоренко І.В.

Наказ № 36 від 

27 січня 2020 р.

2. Надіслати через електронний кабінет заяви 

та звіт самооцінювання ( інші документи) до 

Нацагенства на акредитацію ОПП 

бакалаврського рівня

Обозний В.В.

Черній Л.В.

Воловик Н.І.

Григоренко І.В.

До 14 лютого 

2020 р.

3. Підписати договори та надіслати 

гарантійний лист на оплату  63 473,68 грн за 

акредитацію програми до Нацагенства
Григоренко І.В.

до 14 лютого 

2020 р.

4. Організаційний супровід візитів до 

університету експертних груп щодо ОП ОР 

Бакалавр

Гаранти ОП

Григоренко І.В.

березень

квітень 2020 р.

5. Засідання ГЕР Нацагенства 

Засідання Нацагенства Гаранти ОП
квітень 

травень 2020 р.



Календар акредитації ОП освітнього рівня «доктор філософії»



- Ліцензування нових спеціальностей ОР вищої

освіти призупинено до затвердження нової

редакції Ліцензійних умов у зв’язку з прийняттям

змін до Закону «Про вищу освіту».

- Прийом здобувачів вищої освіти у 2020 р.

здійснюється на основі ліцензій, діючих на

момент набрання чинності змін до Закону.

(лист МОН від 21.01.20 № 1/11-420)

Ліцензування спеціальностей



Прийом на навчання у 2020 р. іноземців та осіб

без громадянства проводиться лише

- на акредитовані освітні програми, або

-за наявності ліцензії для підготовки іноземців за 

певною спеціальністю

(лист МОН від 06.02.20 № 1/9-73)

Прийом іноземців



1.На підставі чинних сертифікатів про акредитацію

спеціальностей визнати освітні програми

бакалаврського і магістерського рівня такими, що

акредитовані на строк дії таких сертифікатів.

2. Закладам вищої освіти розмістити на своїх веб-

сайтах освітні програми, що реалізуються в закладі

освіти та перелік відповідних освітніх компонентів.

( наказ МОН від 30.10.2017 № 1432)

Особливості акредитації



Дякую за увагу!


