
Графік навчального процесу на 2015-2016 н.р. 

 для студентів денної форми  навчання  

 

Осінньо-зимовий семестр 
І – ІІІ курси 

Термін Кількість тижнів Вид діяльності 

 

01.09 – 11.12.2015 р. 

 

15* 

Теоретичне,практичне 

навчання, самостійна 

робота студентів 

14 – 27.12.2015 р. 

 

2 

 

Заліково-екзаменаційна 

сесія 

28 – 29.12.2015 р.  
Ліквідація академічної 

заборгованості 

(талон 2) 

01 – 24.01.2016 р. 

 
3,5 Канікули 

 

25 – 31.01.2016 р. 

 

1 

Контроль за 

самостійною роботою 

студентів 

27 – 28.01.2016 р.  
Ліквідація академічної 

заборгованості 

(талон 3) 
        збільшення тижневого навантаження до 26-28 годин                                    

                                               

               Весняно-літній семестр 
                                                    І – ІІІ курси 

                         Термін      Кількість тижнів       Вид діяльності 

 

01.02 – 03.06.2016 р. 

 

18 

Теоретичне,практичне 

навчання,самостійна 

робота студентів 

06 – 19.06.2016 р. 2 Заліково-

екзаменаційна сесія 

 

21 – 22.06.2015 р. 
 Ліквідація 

академічної 

заборгованості 

(талон 2) 
 

29 – 30.08.2016 р. 
 Ліквідація 

академічної 

заборгованості 

(талон 3) 
01.07 – 30.08.2015 р. 9 

 

Канікули 

 

 

 



 

Графік навчального процесу на 2015-2016 н.р. 

для студентів заочної форми навчання 

 

Осінньо-зимовий семестр 

Настановча сесія (вересень) – (студенти, які вступили на І курс , старші 

курси  після ОКР молодший спеціаліст – 3 дні; для здобуття другої 

вищої освіти – ліквідація академічної різниці) – 7 днів; 

Міжсесійні заїзди (вересень, жовтень, листопад)– (І-IV курси, 

спеціалісти, магістри) –субота-неділя (один-два рази на місяць) – 6 днів 

Зимова екзаменаційна сесія (листопад, грудень) – (спеціалісти, 

магістри, ІV курс – 14 днів (листопад, грудень), І-ІІІ курси – 14 днів 

(грудень)  

Ліквідація академічної заборгованості – 27-28.01.2016 р. 

Атестація – (магістри) – 1 (1-2) тиждень (лютий 2016 року) 

                        Весняно-літній семестр 

Міжсесійні заїзди ( лютий,березень, квітень) – субота-неділя (один-два 

рази на місяць) – 6 днів 

Літня заліково-екзаменаційна сесія – (ОКР спеціаліста, магістра,IV 

курс) – 14 днів (травень), (І–ІІІ курси) – 14 днів (травень-червень); 

Атестація – (ОКР бакалавра, спеціаліста) – з 1 до 30 червня 2016 р. 

Ліквідація академічної заборгованості (І-ІІІ курси) –29,30.08.2016 р. 

 

 

1 курс 

Вересень 2015 року другий тиждень (11-13 вересня) 

п’ятниця, субота, неділя – видача логінів і паролів студентам, проведення 

інструктажу працівниками відділу дистанційного навчання, пробні заняття, 

лекції) – 3 дні 

Жовтень  2015 року четвертий тиждень (24-25 жовтня) 

субота, неділя – практичні заняття – 2 дні 

Листопад 2015 року  четвертий тиждень (28-29 листопада) 

субота, неділя – практичні заняття, здача заліків – 2 дні 

Грудень 2015 року згідно графіку навчальних підрозділів 

Зимова заліково-екзаменаційна сесія (4 екзамени,перездача за талоном №2) – 

14 днів 

 

ІІ-ІV курси 

Вересень 2015 року третій тиждень(18-20 вересня) 

п’ятниця, субота, неділя  – видача логінів і паролів студентам, проведення 

інструктажу працівниками відділу дистанційного навчання, пробні заняття, 

лекції)– 3 дні 

Жовтень 2015 року  четвертий тиждень (24-25 жовтня) 

субота, неділя – практичні заняття – 2 дні 

Листопад 2015 року  четвертий тиждень (28-29 листопада) 



субота, неділя – практичні заняття, здача заліків – 2 дні 

Грудень 2015 року згідно графіку навчальних підрозділів 

Зимова заліково-екзаменаційна сесія (4 екзамени,перездача за талоном №2) – 

14 днів 

 

спеціалісти, магістри 

Вересень 2015 року другий тиждень (11-13 вересня)  

п’ятниця, субота, неділя – видача логінів і паролів студентам, проведення 

інструктажу працівниками відділу дистанційного навчання, пробні заняття, 

лекції) – 2 дні 

Жовтень  2015 року третій тиждень (17-18 жовтня) 

субота, неділя – практичні заняття – 2 дні 

Листопад 2015 року  третій тиждень (21-22 листопада)  

субота, неділя – практичні заняття, здача заліків – 2 дні 

Листопад-грудень 2015 року згідно графіку навчальних підрозділів 

Зимова заліково-екзаменаційна сесія (4 екзамени,перездача за талоном №2) – 

14 днів 

 

Графік проведення навчальних занять між заїздами з використанням 

елементів дистанційного навчання  

(робота в online-режимі – з викладачем) 

 

День                                                                                                                                             Година Навчальний підрозділ 

Перший тиждень (14-18 вересня; 28 вересня-2жовтня; 12-16 жовтня; 26-30 жовтня; 9-

13 листопада; 23-27 листопада 2015 року) 
Понеділок 8.30-12.05 Педагогічний інститут 

13.30-18.05 Філософський факультет 

 

Вівторок 

8.30-12.05 

 

Педагогічний інститут 

13.30-18.05 Факультет фізичного 

виховання і спорту 

Середа 8.30-18.05 

 

Юридичний інститут 

Четвер 8.30-12.05 

 

Інститут мистецтв 

13.30-18.05 Фізико-технічний 

факультет 

 

П’ятниця  

8.30-12.05 

 

Інститут філології 

13.30-18.05 Факультет математики та 

інформатики 

Другий тиждень (21-25 вересня; 5-9жовтня; 19-23 жовтня; 2-6 листопада; 16-20 

листопада; 30 листопада-4 грудня 2015 року) 
Понеділок 8.30-18.05 

 

Інститут природничих наук 



 

Вівторок 

8.30-12.05 

 

Інститут туризму 

13.30-18.05 

 

Коломийський інститут 

 

Середа 

8.30-12.05 Інститут історії, політології 

та міжнародних відносин 

13.30-18.05 

 

Калуський НКЦ 

Четвер 8.30-12.05 

 

Факультет іноземних мов 

13.30-18.05 

 

Рахівський НКЦ 

П’ятниця  8.30-12.05 

 

Економічний факультет 

13.30-18.05 

 

Чортківський НКЦ 

 

В інший час студент може заходити в систему, виконувати завдання, задавати питання 

викладачеві – робота в ofline режимі. 

                                   

Для студентів заочної форми відокремлених структурних підрозділів з 1 

вересня 2015 року організувати освітній процес з використанням  

елементів дистанційного навчання: 

Осінньо-зимовий семестр 

Настановча сесія (п’ятниця, субота, неділя)– (студенти, які вступили на І 

курс, старші курси  після ОКР молодший спеціаліст, спеціалісти) – 3 дні 

Міжсесійний заїзд – (ІІ-IV курси, спеціалісти) – субота-неділя (один-два 

рази на місяць) – 6 днів 

Зимова екзаменаційна сесія – 14 днів (листопад,грудень); 

Ліквідація академічної заборгованості – 27-28.01.2016 р. 

 

Весняно-літній семестр 

Міжсесійні заїзди ( лютий,березень, квітень) – субота-неділя (один-два 

рази на місяць) – 6 днів 

Літня заліково-екзаменаційна сесія – (ОКР спеціаліста, магістра,IV 

курс) – 14 днів (травень), (І–ІІІ курси) – 14 днів (травень-червень); 

Атестація – (ОКР бакалавра, спеціаліста) – з 1 до 30 червня 2016 р. 

Ліквідація академічної заборгованості (І-ІІІ курси) –29,30.08.2016 р. 

 

 

Настановча сесія      4-6 вересня 2015 року 

 (студенти, які вступили на І курс, старші курси  після ОКР молодший 

спеціаліст, спеціалісти) –  (навчальні заняття – лекції) – 3 дні 

1-4 курси, (спеціалісти) – 4 вересня 2015 року – Калуський НКЦ, 

Коломийський інститут (видача логінів і паролів студентам, проведення 



інструктажу працівниками відділу дистанційного навчання, пробні заняття, 

лекції) 

1-4 курси, (спеціалісти)–  5 вересня 2015 року – Чортківський НКЦ (видача 

логінів і паролів студентам, проведення інструктажу працівниками відділу 

дистанційного навчання, пробні заняття, лекції) 

 1-4 курси, (спеціалісти) - 6 вересня 2015 року – Рахівський НКЦ (видача 

логінів і паролів студентам, проведення інструктажу працівниками відділу 

дистанційного навчання, пробні заняття, лекції) 

для здобуття другої вищої освіти – ліквідація академічної різниці) – 7 

днів ; 

Міжсесійний заїзд – 6 днів 

Коломийський інститут, Рахівський НКЦ  - 3-4 жовтня, 17-18 жовтня,             

7-8 листопада 2015 року 

Калуський НКЦ, Чортківський НКЦ – 10-11 жовтня, 31 жовтня 1– 

листопада, 14-15 листопада 2015 року 

 

Листопад-грудень 2015 року) згідно графіку навчальних підрозділів 

Зимова заліково-екзаменаційна сесія (4 екзамени,перездача за талоном №2) – 

14 днів 

Ліквідація академічної заборгованості – 27-28.01.2016 р 

 

Розподіл тижнів за чисельником/знаменником: 

 

                                           Осінньо- зимовий семестр 

Чисельник                                                                 Знаменник 
01 - 04.09                                                                      07 - 11.09 

14 - 18.09                                                                      21 - 25.09 

28.09 - 02.10                                                                 05 - 09.10 

12 - 16.10                                                                      19 - 23.10 

26.- 30.10                                                                      02 - 06.11 

09 - 13.11                                                                      16 - 20.11 

23 - 27.11                                                                      30.11 - 04.12 

07 - 11.12                                                              

                                 

Весняно-літній семестр 

01  - 05.02                                                                     08 – 12.02 

              15  - 19.02                                                                     22 – 26.02 

29.02 - 04.03                                                                 07 – 11.03  

14  - 18.03                                                                     21 – 25.03 

28.03 - 01.04                                                                 04 – 08.04 

11  - 15.04                                                                     18 – 22.04 

25 - 29.04                                                                      02 – 06.05             

09- 13.05                                                                       16 – 20.05     

23- 27.05                                                                       30.05 – 03.06 

 


