
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Державний вищий навчальний заклад

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

Н А К А З

01 ” _____________ 2018 р. м. Львів

Г Про графік навчального процесу ]
у 2018/2019 н.р.

Керуючись Законом України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 р. №1556-VII, “Поло
женії®« про організацію освітнього процесу в ЯЛТУ України”, схваленим Вченою радою уні
верситету 23 квітня 2015 р., “Тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення 
рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (зі змінами 
га доповненнями)", схваленим Вченою радою університету 26 червня 2014 р. та рішенням рек
торату віл 16 квітня 2018 року з мстою економного використання енергоресурсів під час опа
лювального сезону в 2018/2019 навчальному році та раціонального використання робочого часу 
й створення сприятливих умов для відпочинку студентів і співробітників,

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати теоретичне навчання у 2018/2019 н.р. з 03 вересня 2018 р. та організувати 
навчальний процес за графіком, поданим у додатку 1.

2. Організувати навчальний процес шляхом формування розкладу на чотири дні тижня 
(понеділок - четвер), а перенесення днів теоретичного навчання здійснити на п’ятниці: з 26 
листопада по 14 ірудня 2018 року -  за графіком, поданим у додатку 2; ч 11 лютого по 01 
березня 2019 року -  за графіком, поданим у додатку 3.

3. Відпрацювання перенесених робочих днів здійснити за графіком, поданим у додатку 4.
4. Вважати вихідними днями 15 жовтня, 24 і 31 ірудня 2018 р., 29 квітня, 10 травня, 17 

червня та 26 серпня 2019 р.
5. Розпочати теоретичне навчання у 2019/2020 н.р. з 02 вересня 2019 р.
6. Копію наказу скерувати ироректорам та у всі структурні підрозділи університету.
7. Контроль за виконанням наказу покласти па першого проректора з науково- 

педагогічної роботи Адамовського МГ.

Ректор Ю.Ю. Тунйця

Проект вносить: Погоджено:



Додаток 1 до наказу 

№ М 6 від “ &3_ ” 2018 Р-

і і  •

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
в НЛТУ України

Осінній семестр: 03.09 — 30.12.2018 р.

Початок теоретичного навчання: 03 вересня 2018 р.
(понеділок, непарний, за чисельником)

Теоретичне навчання: 03.09 -  25.11.2018 р.

1-й модульний контроль: 01.10 -  14.10.2018 р.

2-й модульний контроль: 12.11 -  25.11.2018 р.

Семестровий контроль: 26.11— 09.12.2018 р.

Захист кваліфікаційних робіт: 10.12 — 30.12.2018 р.

Канікули: 31.12.2018 -  10.02.2019 р.

Весняний семестр 11.02 — 28.07.2019 р

Практика: 11.02 — 03.03.2019 р.

Початок теоретичного навчання: 04 березня 2019 р.
(понеділок, непарний, за чисельником)

Теоретичне навчання: 04.03 -  26.05.2019 р.

1-й модульний контроль: 01.04 -  14.04.2019 р.

2-й модульний контроль: 13.05 -  26.05.2019 р.

Семестровий контроль: 27.05— 16.06.2019 р.

Захист кваліфікаційних робіт: 17.06 -  30.06.2019 р.

Практика: 17.06 -  28.07.2019 р.

Канікули: 29.07 -  01.09.2019 р.



з
Додаток 2 до наказу 

№ ^  від “ 2018 р.

ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У П’ЯТНИЦІ 

u осінньому семестрі 2018 / 2019 н.р.

П’ятниці Заняття проводяться за розкладом: За який день
7 вересня понеділка (непарний тиждень) 26 листопада
14 вересня вівторка (непарний тиждень) 27 листопада
21 вересня середи (непарний тиждень) 28 листопада
28 вересня четверга (непарний тиждень) 29 листопада
5 жовтня понеділка (парний тиждень) 3 грудня
12 жовтня вівторка (парний тиждень) 4 грудня
19 жовтня середи (парний тиждень) 5 грудня
26 жовтня четверга (парний тиждень) 6 грудня

2 листопада понеділка (непарний тиждень) 10 грудня
9 листопада вівторка (непарний тиждень) 11 грудня
16 листопада середи (непарний тиждень) 12 грудня
23 листопада четверга (непарний тиждень) 13 грудня

Додаток 3 до наказу 

№ від“ $ 3  ” 2017р.

ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У П’ЯТНИЦІ 

у весняному семестрі 2018 /2019 н.р.

П’ятниці Заняття проводяться за розкладом: За який день
15 березня понеділка (непарний тиждень) 11 лютого
16 березня 
(субота)

вівторка (непарний тиждень) 12 лютого

22 березня середи (непарний тиждень) ІЗ лютого
29 березня четверга (непарний тиждень) 14 лютого

5 квітня понеділка (парний тиждень) 18 лютого
12 квітня вівторка (парний тиждень) 19 лютого
19 квітня середи (парний тиждень) 20 лютого
26 квітня четверга (парний тиждень) 21 лютого
3 травня понеділка (непарний тиждень) 25 лютого
10 гравня вівторка (непарний тиждень) 26 лютого
17 травня середи (непарний тиждень) 27 лютого
24 травня четверга (непарний тиждень) 28 лютого



Додаток 4 до наказу

№ / /6  від “ 05_ " Об 2018 р.

СВЯТКОВІ ТА ВИХІДНІ ДНІ,
ВІДПРАЦЮВАННЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ РОБОЧИХ ДНІВ 

у 2018 / 2019 навчальному році 
в Національному лісотехнічному університеті України

А-

Святкові, вихідні та 
перенесені робочі дні Святкові та вихідні диі Суботи, на які пе

ренесені робочі дні
Осіпніи семестр 2018 І 2019 н.р.

Жовтень
14 жовтня, неділя День захисника України -

15 жовтня, понеділок за святковий день 14 жовтня -
Грудень

24 ірудня, понеділок 15 грудня, субота

25 грудня, вівторок РІЗДВО ХРИСТОВЕ
(за Григоріанським календарем)

31 ірудня, понеділок 22 грудня, субота
Весняний семестр 2018 / 2019 н.р.

Січень
1 січня, вівторок НОВИЙ РІК -

7 січня, понеділок РІЗДВО ХРИСТОВЕ
(за Юліанським календарем) -

Березень
8 березня, п’ятниця Міжнародний жіночий день -

Квітень
28 квітня, неділя ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ -

29 квітня, понеділок за святковий день 28 квітня -
Травень

1 травня, середа День праці -
9 травня, четвер День Перемоги -

10 травня, п’ятниця 18 травня, субота
Червень

16 червня, неділя ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 
(Трійця) -

17 червня, понеділок за святковий день 16 червня -
28 червня, п’ятниця День Констигуції України -

Серпень
24 серпня, субота День Незалежності України -

26 серпня, понеділок за святковий день 24 серпня




