
Терміни подання навчальної документації факультетами та центрами
до навчального відділу в 2014/2015 навчальному році

Місяць Термін Назви документів Примітки

З 03.10
до 31.10 вк Звіт з проходження практики магістрів 2 курсу

(крім зазначених окремо)
До 10.10 ФУІФМ. Сітка зайнятості аудиторного фонду

кафедри УПІ
10.10 Рапорт про моніторинг навчального процесу

До 15.10 вк ФТФ. Програми державних екзаменів
спеціалістів, магістрів спеціальностей ТД см, ТА
см, ТП см, ТО см,ТН м

До 15.10 вк Проекти додатків до дипломів бакалаврів,
спеціалістів, магістрів

До 15.10 ФТФ. Рапорти на склад  ДЕК з проведення
державних екзаменів спеціальностей ТД см, ТА
см, ТП см, ТО см, ТН м

До 15.10 вк Подання на голів ДЕК
До 20.10 ФТФ. Розклад засідань ДЕК з проведення

державних екзаменів спеціальностей ТД см, ТА
см, ТП см, ТО см, ТН м

  24.10 Рапорт про моніторинг навчального процесу

Жовтень

З 03.10
до 31.10 вк Звіт з проходження практики магістрів 2 курсу

(крім зазначених окремо)
До 01.11 вк Рапорти про склад державних екзаменаційних

комісій із захисту дипломних робіт (проектів),
державних екзаменів за ОКР магістр на 2015 рік

До 03.11 Звіт про рух контингенту студентів та слухачів за
жовтень

До 03.11
К

Наряди на складання розкладів занять кафедрами
загальноуніверситетського блоку.

До 04.11  ФТФ. Проекти наказів на затвердження тем
дипломних робіт (проектів) студентам
спеціальностей  ТДс, ТАс, ТПс, ТОс, ТТс, ТЗс,
(зимовий випуск)

До 07.11 Рапорт про моніторинг навчального процесу
До 14.11

вк
ФТФ,ФМЕ,ФФЕКС,ФПМ. Звіти з проходження
практики спеціалістів, магістрів ТТ, ТЗ, ТД, ТП,
ТО, ТА, ВВ, КІ, ПМ

До 14.11 Розклад зимової екзаменаційної сесії для
студентів денної форми навчання

До 14.11 вк Зведені відомості студентів 4 курсу денної,
заочної та вечірньої форм навчання

До 14.11 УПІ. Розклад проведення засідань ДЕК з
російської/української мови для іноземних
студентів (ІV курс)

Листопад

21.11 Рапорт про моніторинг навчального процесу



Терміни подання навчальної документації факультетами та центрами
до навчального відділу в 2014/2015 навчальному році

Місяць Термін Назви документів Примітки

До 01.12 вк Угоди на проведення практики студентів, які
здобувають ОКР спеціаліст, магістр

До 01.12 вк Програми державних екзаменів бакалаврів,
спеціалістів, магістрів літнього випуску

До 01.12 вк Рапорти про склад державних екзаменаційних
комісій із захисту дипломних робіт (проектів),
державних екзаменів за ОКР бакалавр, спеціаліст
на 2015 рік

До 03.12 ФТФ. Протоколи засідань ДЕК з прийому
державних екзаменів для спеціальностей (ТД см,
ТА см,ТП см,ТО см,ТН м). Звіти голів ДЕК з
прийому державних екзаменів у двотижневий
термін після проведення екзамену.

До 03.12 Звіт про рух контингенту студентів та слухачів за
листопад

05.12 Рапорт про моніторинг навчального процесу
До 10.12 Розклад роботи ДЕК із захисту дипломних робіт

за ОКР магістра зимового випуску
З 12.12 –
до 29.12

вк  ФУІФМ, ІФ,ФП,ФБЕМ, ГГФ, ХФ, ММФ.
Проекти наказів на педагогічну, переддипломну
практику за напрямами підготовки УР, УА, УН,
УФ,УК, УЯ, УТ, ІІ, ДК, ББ, ГГ, ММ – 4 курс, ІІ-
12у, БЛ – магістри;  на навчальну практику
напрямом підготовки ХФ – 4 курс.

До 19.12 вк Звіт з проходження  переддипломної практики
студентів спеціальності БЛ м

До 20.12 Рапорти на персональні стипендії на 2 семестр
навчального року

До 27.12 ФСНМВ, ФТФ, ФФЕКС, ФБЕМ.
Розклад роботи ДЕК із захисту дипломних робіт
спеціальностей СМ м, ТД см, ТА см, ТП см, ТО
см, ТТ с, ТЗ с, ТН м, КТ м, БЛ м.

Грудень

З 30.12 –
до 10.01

Проекти наказів на педагогічну, переддипломну,
науково-дослідну практику студентів денної та
заочної форм навчання, крім зазначених окремо.

До 03.01 Рапорт про моніторинг навчального процесу
До 03.01 Звіт про рух контингенту студентів та слухачів за

грудень
З 30.12 –
до 10.01

Проекти наказів на педагогічну, переддипломну,
науково-дослідну практику студентів денної та
заочної форм навчання, крім зазначених окремо.

Січень

До 19.01 Підсумки зимової екзаменаційної сесії для
студентів денної, заочної форм навчання за 1
семестр навчального року
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До 25.01 ФМЕ. Проект наказу на практику студентів
напряму підготовки ВЗ (4 курс)

До 25.01 К Оновлений варіант форми 3
До 31.01 ФМЕ, ХВ. Проект наказу про видачу диплома

студентам спеціальностей ВЗ м, ХВ м
До 31.01 ФМЕ, ЦЗВФН, ХФ. Протоколи засідань ДЕК із

захисту дипломних робіт спеціальностей ВЗ м,
ХВ м  та звіти голів ДЕК

До 31.01 К Звіт про виконання навчального навантаження за
1 семестр поточного навчального року

Загальні вимоги до подання навчальної документації

За тиждень до початку
сесії

Розклади занять для студентів вечірньої та заочної форм
навчання

За два місяці до початку
практики

Договори на проведення виробничої практики

За місяць до початку
практики

Проекти наказів на практику

У триденний термін
після заліку

Звіти з проходження практики

За місяць до початку
державної атестації

Розклади засідань ДЕК,
Розклади екзаменаційної сесії денної форми навчання

У триденний термін
після проведення

останньої державної
атестації за відповідним

ОКР

Протоколи засідань ДЕК, проекти наказів на
відрахування студентів та слухачів

У двотижневий термін
після проведення

останньої державної
атестації

Звіти голів ДЕК

Щотижня під час
 проведення

екзаменаційних сесій

Результати складання студентами екзаменаційної
сесії (за формою)
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