
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 

 

Н А К А З  

 

«30» червня 2022 р.                № 170/01 

 
Про особливості організації освітнього 

процесу в 2022/23 навчальному році 

 

 

Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 235 «Про 

деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти під час воєнного 

стану», а також відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2022 № 

1/7035-22 «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 

навчальному році» 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити графік освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році (додається). 

2. Встановити наступні дати початку 2022/23 навчального року: 

 для бакалаврів 2, 3 та 4-го курсів навчання, а також магістрів 2-го курсу навчання з 
01.08.2022 р.; 

 для бакалаврів 1-го курсу навчання з 12.09.2022 р.; 

  для магістрів 1-го курсу навчання з 01.10.2022 р. 

3. Встановити для заочної форми навчання проведення настановних занять в осінньому 

навчальному семестрі 2022/23 навчального року: 

 для бакалаврів 2, 3 та 4-го курсів навчання з 29.08.22 по 04.09.22; 

 для магістрів 2-го курсу навчання 08.08.22 по 14.08.22; 

 для бакалаврів 1-го курсу навчання з 26.09.22 по 02.10.22; 

 для магістрів 1-го курсу навчання з 03.10.22 по 09.10.22. 

4. Завідувачам кафедр скорегувати навчальні плани та розподіл освітніх компонентів, 

кредитів між семестрами з урахуванням наступного: 

 для бакалаврів 1-го курсу навчання перенести на весняний семестр освітні 
компоненти загальним обсягом 5 кредитів ЄКТС: 

 Історія України і української культури (2 кредити ЄКТС), форма 

семестрового контролю у весняному семестрі – екзамен; 

 Іноземна мова (2 кредити ЄКТС); 

 Фізичне виховання (1 кредит ЄКТС). 

 для магістрів 1-го курсу навчання перенести на весняний семестр вибіркові освітні 

компоненти (якщо вибіркові освітні компоненти в осінньому семестрі не 



передбачені, то перелік освітніх компонент, що переноситься, визначає кафедра) 

загальним обсягом 10 кредитів ЄКТС. 

5. Скореговані навчальні плани для узгодження надсилати в електронному вигляді на 

е-mаі1: borovik@snu.edu.ua до 05.07.2022 р. для подальшого розгляду та затвердження на 

Вченій раді університету. 

6. Скорегувати відомості навчальних доручень на і подати до навчального відділу до 

08.07.2022 сформовані на підставі узгоджених обсягів навчального навантаження кафедр 

відомості навчальних доручень. 

7. Завідувачам кафедр розглянути питання щодо розширення каталогу дисциплін 

вільного вибору та запропонувати здобувачам освіти вибіркові освітні компоненти, 

орієнтовані на підготовку громадян України до національного спротиву. 

8. Деканам факультетів завідувачам кафедр акцентувати увагу співробітників 

структурних підрозділів, що відповідно до статті 6 Закону України «Про організацію трудових 

відносин в умовах воєнного стану» роботодавець має право збільшувати нормальну тривалість 

робочого часу впродовж тижня до 60 годин, а відповідно до статті 3 зазначеного Закону під 

час воєнного стану не застосовується вимога щодо попередження працівника про зміну 

істотних умов праці. 

9. Директору ЦОМЗОД Боровіку П.В. опрацювати можливість реалізації змішаного, 

або офлайн формату навчання з урахуванням вимог чинного законодавства щодо безумовного 

забезпечення захисту учасників освітнього процесу під час навчання. 

10. Відділу організації документообігу довести наказ до відома деканів факультетів, 

завідувачів кафедр. 

11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора 

Д. Марченка. 

 

 

 

 

 

Ректор 

 

 

Ольга ПОРКУЯН 

 

 

mailto:borovik@snu.edu.ua
http://moodle2.snu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89029


Додаток 

Базові графіки освітнього процесу в осінньому семестрі у 2022/23 навчальному році 

                       

Місяць серпень   вересень   жовтень   листопад   грудень   

Дата початку тижня 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

дата закінчення тижня 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 

Номер тижня року 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Невступні курси   

Номер тижня семестру 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19       

Курс, рівень Види роботи 

2 курс, бакалаври                 :: ::/= = = = = 

3 курс, бакалаври                 :: ::/= = = = = 

4 курс, бакалаври                 :: ::/= = = = = 

2 курс, магістри (6 

тижнів) 
      :: П П П П // // // // // // //А = = = = 

2 курс, магістри (5 

тижнів) 
     :: П П П П // // // // // // // //А = = = = 

Курс, рівень Види роботи 

Номер тижня семестру       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 курс, бакалаври Х Х Х Х Х Х           :: ::/= = = = = 

Курс, рівень Види роботи 

Номер тижня семестру                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 курс, магістри Х Х Х Х Х Х Х Х         /:: ::/= = = = = 

 

 

 


