Нак. № 77 од (від 26.04.2021)

Про затвердження Графіків
освітнього процесу для студентів
денної та заочної форм навчання
ступенів вищої освіти бакалавра,
магістра на 2021 – 2022 навчальний рік
Відповідно до рішення вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету

імені

Михайла

Коцюбинського

від

21 квітня

2021

року

(протокол №12)

НАКАЗУЮ:
Затвердити:
- Графік освітнього процесу для студентів денної

форми навчання

ступенів вищої освіти бакалавра, магістра на 2021 – 2022 навчальний рік
(додаток 1);
- Графік освітнього процесу для студентів заочної форми навчання на
2021-2022 навчальний рік (додаток 2).
Підстава: рішення

вченої

ради

Педуніверситету від 21 квітня

2021

року

(протокол №12), службова записка вченого секретаря вченої ради Лапшиної
І.М.

Ректор
ЛАЗАРЕНКО

Наталія

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«____» ____ 2021 р. № ______
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освітнього процесу для студентів денної форми навчання
ступенів вищої освіти бакалавра, магістра на 2021 – 2022 навчальний рік
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ПРИМІТКИ: * Тривалість 6-го семестру для студентів, у яких відповідно до освітніх програм немає практики в літніх
оздоровчих закладах.
** Для студентів, які відповідно до освітніх програм проходять практику в літніх оздоровчих закладах, 10 тижнів канікул у період
з 20.06.2022 по 31.08.2022 згідно з графіком проходження практики в літніх оздоровчих закладах.

Начальник навчально-методичного відділу

Гонтар Т.Ф.
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«____» ____ 2021 р. № ______

ГРАФІК
освітнього процесу для студентів заочної форми навчання
на 2021-2022 навчальний рік
1. Терміни проведення сесій і консультпунктів для інституту і факультетів:
настановна сесія
для першого курсу ступеня вищої освіти бакалавра та першого курсу ступеня вищої освіти
бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста - з 20 по 29 вересня 2021 року;
для першого курсу ступеня вищої освіти магістра – з 18 по 25 жовтня 2021 року;
осінній консультпункт
для 4-го курсу ступеня вищої освіти бакалавра, 2-го курсу ступеня вищої освіти бакалавра на
основі ОКР молодшого спеціаліста, 2-го курсу ступеня вищої освіти магістра – з 20 по 29 вересня
2021 року;
для 1-го, 2-го, 3-го курсів ступеня вищої освіти бакалавра, 1 курсу ступеня вищої освіти
бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – з 18 по 25 жовтня 2021 року;
зимова навчально-екзаменаційна сесія
для 2-го курсу ступеня вищої освіти магістра – з 08 по 16 листопада 2021 року;
ліквідація академічної неуспішності 17 листопада 2021 року;
для усіх курсів ступеня вищої освіти бакалавра, 1 курсу ступеня вищої освіти магістра – з 22 по
30 листопада 2021 року;
ліквідація академічної неуспішності 01 грудня 2021 року;
весняний консультпункт
для першого, другого курсів ступеня вищої освіти бакалавра і першого курсу ступеня вищої
освіти магістра – з 14 по 19 березня 2022 року;
весняна навчально-екзаменаційна сесія
для третього курсу – з 14 по 21 березня 2022 року;
для випускних курсів ступеня вищої освіти бакалавра – з 14 березня по 08 квітня 2022 року;
ліквідація академічної неуспішності 08 квітня 2022 року;
літня навчально-екзаменаційна сесія
для першого курсу ступенів вищої освіти бакалавра з 16 по 26 травня 2022 року і магістра - з 16
по 28 травня 2022 року;
для другого курсу ступеня вищої освіти бакалавра - з 16 травня по 05 червня 2022 року;
для третього курсу ступеня вищої освіти бакалавра - з 16 травня по 07 червня 2022 року;
ліквідація академічної неуспішності 10 червня 2022 року.
2. Консультації до атестації здобувачів вищої освіти для випускних курсів ступеня
вищої освіти бакалавра - з 27 по 31 травня 2022 року.
3. Атестація здобувачів вищої освіти бакалавра – з 01 по 30 червня 2022 року, ступеня
вищої освіти магістра – з 01 по 31 грудня 2021 р.
4. Ліквідація академічної неуспішності студентами 1-3 курсів ступеня вищої освіти
бакалавра та 1 курсу ступеня вищої освіти магістра усіх спеціальностей 29 серпня
2022 року.

Начальник навчально-методичного відділу

Гонтар Т.Ф.

