
 

              МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 ВИЖНИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА 

                                ім. В. Ю. ШКРІБЛЯКА 

НАКАЗ 

„10” 03  2022 р.            м. Вижниця                                             № 106                                                                                                                                                                                                                     
 

Про внесення змін у графік 

освітнього процесу 2021 – 2022 н.р. 

 

В зв’язку з запровадженням правового режиму воєнного стану на території 

України, враховуючи лист МОН № 1/3277 від 25.02.2022, наказ Міністерства 

України від 07.03.2022 № 235 «Про деякі питання організації роботи закладів 

фахової перед вищої, вищої освіти на час воєнного стану» 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Другий семестр 2021-2022 навчального року завершити: 

1.1. На І-IІІ курсах  усіх спеціальностей та   рівнів освіти 29.06.2022 р. 

1.2. На IV курсі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

 усіх спеціальностей та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 10.05.2022 р. 

2. Літню заліково-екзаменаційну сесію провести: 

2.1.  На І курсі освітньо-професійного рівня «Фаховий молодший бакалавр» усіх 

спеціальностей з 15.06.2022 р. по 21.06.2022 р.                                                                                                                                                                                                   

2.2. На II-IІІ курсах освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» усіх 

спеціальностей з 01.06.2022 р. по 07.06.2022 р. 

2.3. На III курсі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»  

спеціалізації «Образотворче мистецтво та креслення», «Живопис та графіка» з 

22.06.2022р. по 29.07.2022р.                                                                                                                                    

2.4. На IV курсі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» усіх 

 спеціальностей 06.04.2022 р. по 12.04.2022 р.                                                                              

2.5. На І-ІІІ курсах першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 25.05.2022 р. по 

07.06.2022р.                                                                                                                                        

2.6. На IV курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 06.04.2022  р. по 

12.04.2022 р. 

3. Усі види практик провести: 

3.1. На І курсі освітньо-професійного рівня «Фаховий молодший бакалавр» усіх 

спеціальностей з 22.06.2022 р. по 29.06.2022 р. 

3.2 На ІІ курсі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

 усіх спеціальностей з 08.06.2022 р. по 29.06.2022 р.                                                                

3.3. На III курсі усіх  спеціальностей  (крім спеціалізації «Образотворче мистецтво 

та креслення», «Живопис та графіка») з 08.06.2022 р. по 29.06.2022 р.                        

3.4. Переддипломну практику на IV курсі освітньо-кваліфікаційного рівня 

 «Молодший спеціаліст»  та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх 

спеціальностей з 13.04.2022 р. по 10.05.2022 р.             



 3.5. На І-ІІІ курсах першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 08.06.2022 р. по 

29.06.2022 р.                                                                                   

 4. Захист дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня 

 «Молодший спеціаліст» та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 провести з 22.06.2022 р. по 28.06.2022 р. 
 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                                             Роман ГАВРИЛЮК 

 

 Погоджено:                   

Заступник директора  

з навчальної роботи                                                                            Віра ФИЖДЕЛЮК 

  

  

Головний бухгалтер                                                                     Галина КОЗЛАН 


