
УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Академічний календар на 2018-2019 навчальний рік 

 

Осінній семестр: 

1 вересня дата зарахування студентів на навчання (спільна для всіх факультетів з 
врахуванням видачі довідок для військомату) 

3-7 вересня іспити перед комісією за попередній навчальний рік 

3 вересня поселення в корпус за адресою пр. Червоної Калини 7а студентів магістерських 
програм  

10 вересня  поселення в Колегіум учасників формаційної програми за адресою вул. 
Козельницька 2 

10-13 вересня 

10-12 вересня 

13 вересня 

орієнтаційна сесія для студентів 

інтеграційна сесія для нових викладачів 

посвята в студенти першокурсників 

14 вересня початок нового навчального року.  Урочисте відзначення початку літургійного 
року** 

14 вересня -27 грудня  навчальна сесія нового академічного року 

29 вересня проща в Страдч для студентів перших курсів бакалаврських та магістерських 
програм** 

10 жовтня духовно-формаційний день для студентів  бакалаврських програм (2 курс) 

17 жовтня духовно-формаційний день для студентів  бакалаврських програм (3 курс) 

14 листопада духовно-формаційна програма для працівників 
(1-ша запропонована зустріч/ пообіддя) 

28 листопада духовно-формаційна програма для працівників 
(2-га запропонована зустріч/ пообіддя) 

10-14 грудня  тиждень презентацій ДВВУ 

17-21 грудня проведення опитування студентів щодо якості викладання предметів та роботу 
структурних підрозділів УКУ 

28-31 грудня, 10-24 січня екзаменаційна сесія для студентів 1, 2, 3,4,5 курсів і 6 курсів дворічної програми 
(для програм, які мають двосеместрове навчання) 

24 грудня – 31 грудня 
 

екзаменаційна сесія для студентів 6 курсів півторарічної програми 

28 грудня – 11 січня додаткова сесія для перездач 6 курсів  півторарічної програми 

1-9 січня різдвяні канікули для студентів 



15 січня-1 лютого державна атестація випускників магістерських програм 

25-27 січня зимові канікули для студентів 

28 січня-28 лютого додаткова сесія для перездач 1, 2, 3,4, 5 курсів і 6 курсів дворічної програми 

  

*Вихідні дні:  

21 вересня Різдво Пресвятої Богородиці 

27 вересня Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста 

14 жовтня Покров Пресвятої Богородиці, День Захисника України 

4 грудня Введення в храм Пресвятої Богородиці 

22 грудня Зачаття Пресвятої Богородиці св. Анною 

25 грудня Різдво ГНІХ (за григоріанським календарем) 

1 січня Новий рік 

*6-9 січня Різдво ГНІХ (за юліанським календарем) 

14 січня Обрізання ГНІХ 

18- 19 січня Богоявлення 

*всі корпуси закриті для проведення подій 

  

Вв Весняний семестр: 

28 січня початок весняного семестру 

28 січня-24 травня навчальна сесія академічного року  для студентів 1, 2, 3, 5 курсів 

28 січня-17 травня навчальна сесія академічного року  для студентів 4, 6 курсів 

9 лютого випускні урочистості магістрів** 

18-19 лютого інтеграційна сесія для нових викладачів 

15 лютого Стрітення ГНІХ**. День працівника УКУ  

15 лютого інтеграційна сесія для студентів (1 курс бакалаврських програм) 

20 лютого духовно-формаційний день для студентів  бакалаврських програм (4 курс) 

20 березня духовно-формаційна програма для працівників 
(3-тя запропонована зустріч/ пообіддя) 

27 березня духовно-формаційна програма для працівників 
(4-та запропонована зустріч/ пообіддя) 



 

*22 квітня -3 травня Великодні канікули для студентів (від 14:00 Чистого Четверга до 12:00 
Світлого Вівторка корпуси закриті) 

13-17 травня проведення опитування серед студентів щодо якості викладання предметів та 
роботи структурних підрозділів УКУ 

11-15 березня  тиждень презентацій ДВВУ 

27 травня-15 червня екзаменаційна сесія для студентів 1,2, 3, 5 курсів 

17 червня-28 червня додаткова сесія для перездач 1, 2, 3, 5 курсів 

20-31 травня екзаменаційна сесія для студентів 4курсів і 6курсів  

3-7 червня додаткова сесія для перездач 4 курсів і 6 курсів  

10 червня-20 червня 

15 червня 

державна атестація випускників бакалаврських і магістерських програм 

закінчення формаційної програми у Колегіумі 

17 червня останній день виселення з Колегіуму 

28 червня 

1 липня 

випускні урочистості** 

останній день виселення студентів 6 курсу з корпусу за адресою пр. 
Червоної Калини 7а  

  

*Вихідні дні:  

7 квітня Благовіщення 

25 квітня-30 квітня Великодня перерва (для працівників) 

28 квітня Великдень 

6 червня Вознесіння ГНІХ 

16-17 червня Зіслання Святого Духа 

28 червня День Конституції України 

12 липня Святих Апостолів Петра і Павла 

19 серпня Преображення ГНІХ 

24 серпня День Незалежності України 

29 серпня Успіння Богородиці 

* вихідний день 

** особлива програма в УКУ 


