Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАКАЗ
'2_5_

-32

серпня 2022 р.

Про часткову зміну наказу
№ 291-32від 03.06.2022р.

Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Порядком
прийому на навчання для здобуття вищої освіти (затверджений наказом Міністерства освіти і
науки України від 27 квітня 2022 року № 392, зі змінами, внесеними наказами Міністерства
освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400, від 29 червня 2022 року № 598, від 2
липня 2022 року № 608), Статутом Університету, Положенням про організацію освітнього
процесу і Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса
Шевченка у 2022 році, з метою забезпечення виконання індивідуальних навчальних планів
здобувачів освіти, які вступили на навчання за освітньо-профіесійними і освітньо-науковими
програмами Університету за освітніми рівнями бакалавра і магістра у 2022 році:
наказую:
1.
Викласти п.1 наказу від 03.06.2022 р. за №291-32 «Про особливості організації
освітнього процесу 1 курсу за освітнім рівнем бакалавра і 1 року навчання за освітнім рівнем
магістра у 2022/2023 навчальному році» у наступній редакції:
1. Затвердити граф ік навчального процесу за денною формою навчання на
2022/2023 навчальний р ік Київського національного університету ім ені Тараса
Ш евченка для осіб:
- я к і у 2022 р оц і вступили на навчання за програмами першого
(бакалаврського) рівня вищ ої освіти і за програмами другого (магістерського)

Семестр

Теоретичне навчання

Семестровий контроль

Канікули

І

19.09.2022 -09.12.2022

10.12.2022 - 31.12.2022

01.01.2023 - 22.01.2023

II

23.01.2023 - 04.06.2023

05.06.2023 - 30.06.2023

01.07.2023 - 31.08.2023

- я к і у 2022 р о ц і вступили на навчання за програмами другого
(магістерського) рівня вищ ої освіти на базі раніш е здобутоївищ ої освіти:_________

Семестр

Теоретичне навчання

Семестровий контроль

Канікули

І

1.10.2022 - 09.12.2022

10.12.2022 - 31.12.2022

01.01.2023 - 22.01.2023

II

23.01.2023 - 04.06.2023

05.06.2023 - 30.06.2023

01.07.2023 - 31.08.2023

2.
Факультетам та навчально-науковим інститутам внести необхідні зміни до розкладів
1-го семестру 2022/2023 н.р., а за необхідності - до робочих (оперативних) планів на
2022/2023 н.р. для здобувачів освіти першого курсу за освітнім рівнем бакалавра і першого
року навчання за освітнім рівнем магістра, передбачивши, що кількість годин навчальних
занять за освітніми компонентами не повинна перевищувати шість годин на день при
п'ятиденному робочому тижні і за тривалості семестрів, визначених пунктом 1 цього наказу.
3.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної
роботи А.Гожика.
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