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УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Академічний календар на 2016-2017 навчальний рік 

Факультет суспільних наук, Школа журналістики УКУ 

Осінній семестр: 

1 вересня    дата зарахування студентів на навчання 

5-9 вересня    орієнтаційно-інтеграційна сесія для нових викладачів 

2-9 вересня    настановча сесія для студентів (1 курс магістерських програм) 

11 вересня урочиста посвята новозбудованого Храму Святої Софії – 

Премудрості Божої за участі всіх студентів, викладачів та 

працівників УКУ 

12 – 16 вересня сесія для перездач перед комісією (за результатами попередньої 

сесії) 

12 вересня – 23 грудня навчальна сесія нового академічного року 

12 вересня    початок осіннього семестру** 

14 вересня  урочисте відзначення початку літургійного та навчального 

року** 
 

17 вереcня проща в Страдч**  

 

20 вересня     День Школи журналістики УКУ: святкування 5-річчя** 

 

21 вересня              Різдво Пресвятої Богородиці* 

 

30 вересня остаточне обрання тем студентських магістерських робіт  

 

27 вересня            Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста* 

 

14 жовтня    Покрова Пресвятої Богородиці* 

 

19 жовтня – 31 жовтня                    проведення модульного контролю знань  

 

16 листопада                                 День радіо для студентів Школи журналістики УКУ з 12:00 – 

17:00 год.** 

 

21 листопада                          Всесвітній День телебачення для студентів Школи журналістики 

УКУ з 12:00 – 17:00 год.** 

 

4 грудня    Введення у храм Пресвятої Богородиці* 



5 – 16 грудня  проведення опитування студентів щодо якості викладання та роботу 

структурних підрозділів УКУ 

22 грудня    Зачаття Пресвятої Богородиці* 

 

23 грудня                                      звітність студентів про написання магістерської роботи перед 

науковими керівниками 

 

23 грудня    останній день аудиторних занять     

                                              

19 – 23 грудня                               залікова сесія 

 

26 – 30 грудня, 11 - 23 січня екзаменаційна сесія  

 

1 січня    Новий рік* 

 

1 – 10 січня  різдвяні канікули для студентів Школи журналістики 

 

6 – 9 січня    Різдво ГНІХ* 

 

14 січня    Обрізання ГНІХ* 

 

18 – 19 січня    Богоявлення* 

 

25 – 31 січня  зимові канікули  

 

25 січня – 25 лютого                    додаткова іспитова сесія для перездач за результатами осіннього 

семестру 
 

 

 

** Програма 12 вересня: 

10.00  урочистості на факультетах з нагоди початку навчання: 

зустріч із Сенаторами, випускниками, вручення студентських 

квитків студентам І курсів бакалаврських та магістерських 

програм (програму урочистостей окремо для кожного факультету 

готують деканати) 

11.40  пари відповідно до розкладу 

 

**Програма 14 вересня: 

              8.30   пари відповідно до розкладу 

13.20  Божественна Літургія в Храмі Святої Софії – Премудрості Божої за 

участі всіх студентів, викладачів та працівників УКУ. Промова 

ректора до студентів, викладачів та працівників УКУ. 

 

 

 

 



 

 

 

Весняний семестр: 

30 січня    початок весняного семестру 

30 січня – 26 травня навчальна сесія  

 

30 січня – 28 лютого виробнича практика для студентів Школи журналістики УКУ  

 

15 лютого   Стрітення ГНІХ, святкування Дня працівника УКУ***  

 

4 квітня                                              Всесвітній День Інтернету для студентів Школи журналістики з 

12:00 – 17:00 год.** 

 

7 квітня  Благовіщення* 

10–11 квітня  Дні віднови для студентів УКУ  

10–21 квітня  Великодні канікули для студентів  

13–18 квітня Великодня перерва (для працівників) 

16 квітня  Великдень* 

17 травня                                       попередній захист магістерських робіт  

 

8–19 травня  проведення опитування серед студентів щодо якості викладання 

та роботу структурних підрозділів УКУ 

23 травня – 29 травня залікова сесія 

30 травня –  16 червня   екзаменаційна сесія  

 

6 червня                                             День журналіста України** 

 

12 червня                                           останній термін подання тексту магістерської роботи  

 

9 червня    Вознесіння ГНІХ* 

 

16 червня – 17 червня   сесія для перездач для 6 курсу 

 

19-20 червня           Зіслання Святого Духа. Пресвятої Тройці* 

 

19-23 червня                                  захист магістерських робіт перед ДЕК  

 

28 червня День Конституції* 

 

30 червня дата закінчення навчання  

30 червня-2 липня   Випускні урочистості по факультетах 

1 липня    Випускні урочистості УКУ 



29 серпня–8 вересня  іспити перед комісією за підсумками попереднього навчального 

року (для 5 курсу) 

 

 
 

*         –  вихідний день 

**       –  особлива програма в УКУ 

***      – вихідний день для студентів, святкова програма для працівників та викладачів 

 

 
 

 

 

 

 

 


