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Про режим організації 
освітнього процесу 
в університеті 
на 2021-2022 навчальний рік
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Освітній процес в університеті організовується:
– для денної форми навчання за 5
– для заочної форми навчання за 6
2. Встановити, що освітній процес в унів
– 1 зміна – з 08.00; 
– 2 зміна – з 12.50. 
3. Тривалість навчального заняття складає 90 

(тривалість академічної години становить в університеті 40 хвилин).
4. Встановити тривалість навчального року 
– денна форма навчання: два семестри

терміном навчання 1 р. 4 міс. 
– тривалість канікул для денної форми навчання складає не менше 8 тижнів на 

навчальний рік і визначається графіком освітнього процесу
– заочна форма навчання: настановча сесія для 1 курсу (5 днів), зимова сесія, 

літня сесія (тривалість сесій визначається графіком освітнього процесу).
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2022 навчальний рік 

Освітній процес в університеті організовується: 
и навчання за 5-денним навчальним тижнем

для заочної форми навчання за 6-денним навчальним тижнем.
Встановити, що освітній процес в університеті відбувається у 2 зміни:

Тривалість навчального заняття складає 90 хвилин –
(тривалість академічної години становить в університеті 40 хвилин).

Встановити тривалість навчального року – 52 тижні: 
енна форма навчання: два семестри по 20 тижнів (2 курс магістратури з 

4 міс. – 18 тижнів); 
тривалість канікул для денної форми навчання складає не менше 8 тижнів на 

ік і визначається графіком освітнього процесу 
заочна форма навчання: настановча сесія для 1 курсу (5 днів), зимова сесія, 

(тривалість сесій визначається графіком освітнього процесу).
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денним навчальним тижнем; 
денним навчальним тижнем. 

ерситеті відбувається у 2 зміни: 

– 2 академічні години 
(тривалість академічної години становить в університеті 40 хвилин). 

 
по 20 тижнів (2 курс магістратури з 

тривалість канікул для денної форми навчання складає не менше 8 тижнів на 

заочна форма навчання: настановча сесія для 1 курсу (5 днів), зимова сесія, 
(тривалість сесій визначається графіком освітнього процесу). 
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