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2022 р.

А Ф І К
представлення навчальними підрозділами університету 

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

ДАТА МІСЯЦЬ
1 2

С І Ч Е Н Ь  2022 р.
14.01 Звіт кафедр про виконання навчального навантаження за І семестр

Л Ю Т И М  2022 р.
03.02 Розклад навчальних занять на П семестр
25.02 Рапорт декана факультету (директора коледжу) на склад ЕК по 

атестації випускників (бакалаврів, молодших спеціалістів) 2021/2022 н.р. 
(форма 1) / розклад роботи ЕК (форма 4) [Положення про порядок 
створення та організацію роботи ЕК в ОНУ імені І.І.Мечникова] -  розділ 
«Офіційні документи» - офіційний сайт ОНУ.

Б Е Р Е З Е Н Ь  2022 р.
11.03 Підтвердження щодо випуску здобувачів освітнього ступеня «бакалавр», 

«молодший спеціаліст» з присвоєнням відповідної кваліфікації у поточному 
навчальному році за підписом керівника навчального підрозділу.

18.03 Кошторис на літні виїзні практики
25.03 Уточнення контингенту студентів
25.03 Звіт про педагогічну практику студентів ІІІ-ІУ курсів
31.03 Перелік вибіркових дисциплін освітніх програм, які обрали здобувані вищої 

освіти на 2022/2023 навчальний рік
К В І Т Е Н Ь  2022 р.

04.04 Квартальний звіт за формою 3-2
14.04 Збори (інструктаж) технічних секретарів ЕК щодо ведення книг протоколів 

засідань комісій, оформлення документації/додатків до звітних форм тощо.
25.04 Робочі навчальні плани за спеціальностями на 2022-2023 навчальний рік.

Т Р А В Е Н Ь  2022 р.
06.05 Розклад літньої екзаменаційної сесії
25.05 Накази на літні виїзні практики
25.05 Звіт про проходження виробничих практик студентів
27.05 Подання заявок на бланкову документацію на наступний навчальний рік



Ч Е Р В Е Н Ь  2022 р.
01.06 Представлення рукописів, пакета документів на друк навчальної, 

навчально-методичної, наукової літератури в редакційно- 
видавничому центрі університету в II півріччі 2022 р.

01.06 Подання баз даних на виготовлення дипломів
01.06 План підвищення кваліфікації викладачів на наступний навчальний рік
15.06 Звіт про підвищення кваліфікації викладачів за навчальний рік
17.06 Уточнення контингенту студентів
24.06 Обсяг та розподіл навчального навантаження кафедр, затвердження 

індивідуальних планів роботи викладачів
24.06 Звіти про результати літньої екзаменаційної сесії
24.06 Випускні, перевідні накази
30.06 Звіт кафедр про виконання навчального навантаження за II семестр та за 

навчальний рік
30.06 Зведені дані від факультету про результати атестації випускників у 2021- 

2022 н.р. за формою № 3 [Положення про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії в 0Н У  імені І.І.Мечникова] - [Офіційні 
документи]

30.06 Представлення книг протоколів засідань ЕК по атестації випускників 
2021-2022 н.р., звітів голів екзаменаційних комісій з додатками (в 
електронній і друкованій формах)

Л И П Е Н Ь  2022 р.
01.07 Квартальний звіт за формою 3-2

С Е Р П Е Н Ь  2022 р. -
20.08 Графік навчальних занять на І семестр 2022-2023 навчального року
20.08 Розклад навчальних занять на І семестр 2022-2023 навчального року
27.08 Заповнення графіка освітнього процесу в університеті на 2022-2023 

навчальний рік
27.08 Оновлення договорів на педагогічну практику

Керівник навчального відділу Світлана ГВОЗДІЙ


