
Г Р А Ф І К
представлення навчальними підрозділами університету 

документації до навчального відділу 
на І півріччя 2021-2022 навчального року

ДАТА МІСЯЦЬ
1 2

В Е Р.Е..С..Е Н  Ь...2021 р. ... ..._......._........... _.................
17.09 Уточнення контингенту студентів
20.09 Заявки на замовлення залікових книжок, студентських квитків
24.09 Уточнення обсягу та розподілу навантаження по кафедрам на 2020/2021 н.р.
24.09 Подання заявок на виготовлення індивідуальних навчальних планів 

студентів
24.09 Уточнення контингенту студентів

Ж О В Т Е Н Ь  2021 р.
01.10 Підтвердження щодо випуску здобувачів освітнього ступеня «магістр» з 

присвоєнням відповідної кваліфікації у поточному навчальному році за 
підписом керівника навчального підрозділу.

01.10 Уточнення затверджених списків голів екзаменаційних комісій зі 
встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог 
освітньої програми та присвоєнням їм кваліфікації за освітніми ступенем 
«магістр» на 2021 рік.

01.10 Затвердження тем, наукових керівників та рецензентів дипломних робіт 
здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (випуск 2021-2022 н.р.); 
здобувачів освітнього ступеня «магістр» (вступ 2021 р.)

05.10 Квартальний звіт за формою 3-2
Л И С Т О П А Д  2021 р.

01.11 Представлення рукописів, пакета документів на друк навчальної, 
навчально-методичної, наукової літератури в видавництві університету в І 
півріччі 2022 р.

01.11 Представлення планів видання навчальної,навчально-методичної, 
наукової літератури на 2022 рік (\уєЬ сторінка навчального відділу на сайті 
ОНУ)

01.11 Розклад роботи ЕК по атестації здобувачів освітнього ступеня «магістр» 
2021/2022 н.р. (форма 4) [Положення про порядок створення та



2

організацію роботи ЕК в ОНУ імені І.І.Мечникова] -  розділ «Офіційні 
документи» - офіційний сайт ОНУ.

05.11 Уточнення контингенту студентів
26.11 Графік навчальних занять на II семестр
30.11 Звіт про проходження виробничих практик студентів, педагогічної 

практики аспірантів у ЗВО
Г Р У Д Е Н Ь  2021 р.

01.12 Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення 
відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої 
програми та присвоєнням їм кваліфікації за освітніми ступенями 
«бакалавр», «магістр» на 2022 рік.

01.12 Звіт про видачу документів про освіту; замовлення дипломів
03.12 Розклад екзаменаційної сесії з усіх форм навчання
03.12 Розклад навчальних занять на І семестр
03.12 Кошторис витрат на практику студентів
24.12 Звіт про видання навчальної, навчально-методичної, наукової 

літератури за 2021 рік (форма на луєЬ сторінці навчального відділу).
24.12 Статистичний звіт за формою 2-3 НК
28.12 Уточнення контингенту студентів

Начальник навчального відділу Ніцук Ю.А.


