
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

НАКАЗ 

м. Дубляни 

_15.03.2022 року № _46_ 

 

Про організацію освітнього процесу Навчально-наукового  

інституту заочної та післядипломної освіти  

в умовах воєнного стану 

 

Відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні 

зв’язку з введенням в дію Указу Президента України №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» на виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від 07 березня 2022 року №235, наказу ректора університету від 11 березня 2022 року 

№45 та рішення вченої ради університету від 15 березня 2022 року №7  

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни в графік освітнього процесу студентів заочної форми навчання 

Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, затверджений 

наказом ректора від 30 серпня 2021 р. №141, передбачивши наступні терміни 

проведення: 

1.1 Заліково-екзаменаційні сесії студентів  

ОС «Бакалавр»: 

- третього курсу скороченої програми навчання ОП «Туризм», «Агроінженерія», 

«Агрономія», «Садівництво та виноградарство» – з 04.04 по 17.04.2022 р. 

- другого курсу повної програми навчання – з 04.04 по 12.04.2022 р. 

- другого курсу скороченої програми навчання – з 04.04 по 17.04.2022 р. 

- першого курсу повної програми навчання – з 10.05 по 18.05.2022 р. 

- першого курсу скороченої програми навчання – з 10.05 по 23.05.2022 р. 

- третього курсу повної програми навчання – з 16.05 по 29.05.2022 р. 

- четвертого курсу повної програми навчання – з 16.05 по 29.05.2022 р. 

ОС «Магістр» 

- першого курсу – з 16.05 по 29.05.2022 р. 

1.2 Атестаційних екзаменів студентів п’ятого курсу повної програми навчання ОС 

«Бакалавр» наступних спеціальностей: 

- Автомобільний транспорт – 27.04.2022 р. 

- Агроінженерія – 27.04.2022 р. 

- Екологія – 27.04.2022 р. 

- Економіка – 27.04.2022 р. 

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 27.04.2022 р. 

- Туризм – 28.04.2022 р. 

- Електроенегретика, електротехніка та електромеханіка – 28.04.2022 р. 



- Галузеве машинобудування – 28.04.2022 р. 

- Інформаційні системи та технології – 28.04.2022 р. 

- Геодезія та землеустрій – 28.04.2022 р. 

- Облік і оподаткування – 28.04.2022 р. 

- Менеджмент організацій – 28-29.04.2022 р. 

- Будівництво та цивільна інженерія – 28-29.04.2022 р. 

- Фінанси, банківська справа та страхування – 28-29.04.2022 р. 

- Агрономія – 29.04.2022 р. 

- Садівництво та виноградарство – 29.04.2022 р. 

1.3 Атестаційних екзаменів студентів ОС «Бакалавр» третього курсу скороченої 

програми навчання додаткового набору 2019 року наступних спеціальностей: 

- Екологія – 27.04.2022 р. 

- Автомобільний транспорт – 27.04.2022 р. 

- Право – 27.04.2022 р. 

- Галузеве машинобудування – 28.04.2022 р. 

- Інформаційні системи та технології – 28.04.2022 р. 

- Будівництво та цивільна інженерія – 29.04.2022 р. 

- Геодезія та землеустрій – 29.04.2022 р. 

- Електроенегретика, електротехніка та електромеханіка – 29.04.2022 р. 

1.4 Публічних захистів кваліфікаційних робіт студентів ОС «Магістр» додаткового 

набору 2020 року наступних спеціальностей: 

- Екологія – 27.04.2022р. 

- Облік і оподаткування – 27.04.2022 р. 

- Економіка – 27.04.2022 р. 

- Міжнародні економічні відносини – 27.04.2022 р. 

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 28.04.2022 р. 

- Агроінженерія – 28.04.2022 р. 

- Будівництво та цивільна інженерія – 28.04.2022 р. 

- Агрономія – 28.04.2022 р. 

- Геодезія та землеустрій – 28-29.04.2022 р.  

- Фінанси, банківська справа та страхування – 29.04.2022 р. 

- Електроенегретика, електротехніка та електромеханіка – 29.04.2022 р. 
 

2. Встановити дату завершення навчання здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» скороченої програми навчання 

додаткового набору 2019 року – 30.04.2022 р. 
 

3. Встановити дату завершення навчання здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання освітнього ступеня «Магістр» додаткового набору 2020 року – 

30.04.2022 р. 
 

4. Контроль за виконання Наказу покладаю на директора Навчально-

наукового інституту заочної та післядипломної освіти – Стефанію Онисько. 

 

Ректор                                                                          Володимир СНІТИНСЬКИЙ 

Проект наказу вносить  

директор ННІЗПО Стефанія ОНИСЬКО   ЗГІДНО  ОРИГІНАЛОМ 


