
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 

 
НАКАЗ 

22 квітня 2020 року №47/2-ун 

 
м. Кропивницький 

 

Про внесення змін до графіку освітнього  

процесу на 2019-2020 навчальний рік  

і організацію заліково-екзаменаційної сесії, практики 

Атестації в дистанційному режимі 

 

Відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції згідно Постанови КМУ № 291 від 22.04.2020 

«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»), враховуючи наказ 

МОН України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19», лист МОН України від 27.03.2020 №1/9-178 

«Щодо завершення 2019/2020 навчального року»,  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити нову редакцію наказу ректора 02.09.2019 №117/2-ун «Про 

затвердження графіка освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік» та встановити 

наступні терміни проведення практики i підсумкового контролю (екзаменаційних 

сесій): 

1)  денна форма навчання: 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Семестр 
Практична 

підготовка 

Теоретичне 

навчання 

Семестровий 

контроль 
Канікули 

I семестр 
 02.09.2019 - 

03.01.2020 
06.01.2020 - 
18.01.2020 

20.01.2020 - 
01.02.2020 

II семестр 
1-3 курси 

 03.02.2020 - 
29.05.2020 

01.06.2020 - 
26.06.2020 

30.06.2020 - 
31.08.2020 

II семестр 
4 курс 

03.02.2020 - 
14.03.2020 

16.03.2020 - 
15.05.2020 

18.05.2020 - 
06.06.2020 

АТЕСТАЦІЯ: 

15-27.06.2020 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Семестр 
Практична 

підготовка 

Дипломне 

проектування 

Теоретичне 

навчання 

Семестровий 

контроль 
Канікули 

I семестр   
02.09.2019 – 
27.12.2019 

30.12.2019 – 
18.01.2020 

20.01.2020 - 
01.02.2020 

II семестр 
1 курс 

01-05.06.2020 
Навчальна 

практика «Засоби 

дистанційної 

освіти» (пед. 
спеціальності) 

 
03.02.2020 - 

29.05.2020 

09.06.2020 – 

03.07.2020 

30.06.2020 - 

31.08.2020 

II семестр 

2 курс 
02.09.2019 - 

26.10.2019 

28.10.2019 – 

13.12.2919 
  

АТЕСТАЦІЯ: 

16-28.12.2019 

II семестр 

2 курс 

(перехресний 
вступ) 

03.02.2020 - 
28.03.2020 

30.03.2020-
05.06.2020 

ОЛ: 

09-13.06.2020 
 

АТЕСТАЦІЯ: 

15-27.06.2020 

 



2)  Заочна форма навчання: 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Курс 
Настановча 

сесія 
Зимова сесія 

Весняна 
сесія 

Літня сесія 
Практична 
підготовка 

1 курс 15-19.10. 2019  

13-24.01. 

2020 

 01.06.2020 – 

28.06.2020 

 

2-3 курс   

4 курс 
 14.05.2020 – 

30.05.2020 

 АТЕСТАЦІЯ: 

01-30.06.2020 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Курс 
Практична 

підготовка 

Дипломне 

проектування 

Настановча 

сесія 
Зимова сесія Літня сесія 

1 курс   21-25.10.2019 13-25.01.2020 01-20.06.2020 

2 курс 
02.09.2019 - 
26.10.2019 

28.10.2019 –
13.12.2919 

  
АТЕСТАЦІЯ: 

16-28.12.2019 

II семестр 

2 курс 

(перехресний 

вступ) 

27.01.2020 - 
21.03.2020 

23.03.2020-
30.05.2020 

 
ОЛ: 

01-06.06.2020 
АТЕСТАЦІЯ: 

09-27.06.2020 

Деканатам факультетів, випусковим кафедрам: 

1) у 1 семестрі ліквідацію академічної заборгованості для студентів денної форми 

навчання провести з 03-07.02.2020; 

2) у 2 семестрі ліквідацію академічної заборгованості для студентів денної форми 

навчання провести з 22.06.2020 по 30.06.2020 в очному/дистанційному режимі; 

3) розробити та подати до навчально-методичного відділу графіки освітнього 

процесу спеціальностей з урахуванням періодів проходження практики з відривом  від  

навчання,  екзаменаційних сесій; 

4) При призначенні стипендій: 
– останнім днем I семестру вважати 18.01.2020; 
– останнім днем II семестру вважати 28.06.2020. 

5) Організувати проходження літніх навчальних практик згідно графіка освітнього 

процесу та робочого навчального плану дистанційно (у синхронному режимі). 

Деканатам факультетів, випусковим кафедрам, заочному відділу 

– провести сесію для студентів 4 курсу (термін навчання 3 р. 10 міс.), 2 курсу  

(термін навчання 1 р. 10 міс.) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в 

очному/дистанційному режимі згідно затвердженого графіка 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 
 

                  Ректор                                   Олег Семенюк 
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