


 



Додаток 1  

до наказу від 06 грудня 2017 р. № 231 

 

Графік 

заміни занять викладача 
кафедри_____________________________________________ 

(назва кафедри) 
____________________________________________ 

(посада) 
____________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові викладача) 
на період________________________________________ 

в зв’язку з ________________________________________ 
(вказати причину) 

 
За розкладом Заміна (взаємозаміна) 

Дата Пара Ауд. Груп
а 

Дисципліна 
(вид занять) Дата Пара Ауд. Викладач (посада, 

прізвище, ініціали) Підпис 

          

          

 
 
Директор інституту  _____________________________ 

Зав. кафедри  _____________________________ 

Викладач  _____________________________ 

Навчальний відділ _____________________________ (к. 0329) 

 
Заява погоджується із: 
● Завідувачем кафедрою 
● Директором інституту 
● Навчальним відділом (к. 0329) 

та подається в навчальний відділ (к. 0325) за один робочий день до проведення або              
не пізніше одного робочого дня після проведення занять. 

З метою зменшення часу на підготовку графіка замін, у графі «підпис», як            
виняток, може підписатись завідувач кафедри за умови, що відповідний викладач          
попереджений про заміну. 



Додаток 2  

до наказу від 06 грудня 2017 р. № 231 

Графік 

перенесення занять викладача 
кафедри_____________________________________________ 

(назва кафедри) 
____________________________________________ 

(посада) 
____________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові викладача) 
на період________________________________________ 

в зв’язку з ________________________________________ 
(вказати причину) 

 
За розкладом Перенесення 

Дата Пара Ауд. Груп
а 

Дисципліна 
(вид занять) Дата Пара Ауд. 

        

        

        

 
 
Директор інституту  _____________________________ 

Зав. кафедри  _____________________________ 

Викладач  _____________________________ 

Навчальний відділ  _____________________________ (к. 0329) 

Староста групи           ____________________________ 
  

Заява погоджується із: 
● Студентами 
● Завідувачем кафедрою 
● Директором інституту 
● Навчальним відділом (к. 0329) 

та подається в навчальний відділ (к. 0325) за один робочий день до проведення або              
не пізніше одного робочого дня після проведення занять. 



Додаток 3  

до наказу від 06 грудня 2017 р. № 231 

 
 
 

Проректорові з науково-педагогічної роботи 
проф. ________________ 

ст. гр. ___________ 
 
 

ЗАЯВА 
 

Просимо Вашого дозволу на перенесення занять з _____________ (дата, пара, ауд.,           

дисципліна, викладач) на ________________ (дата, пара, ауд.) в зв’язку із          

_____________. 

 
 

_________  Староста групи _____________________________ 
         (дата)            (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

 
 

_________  Викладач _____________________________ 
         (дата)            (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

 
 

Заява погоджується із: 
● Завідувачем кафедрою 
● Директором інституту 
● Навчальним відділом (к. 0329) 

та подається в навчальний відділ (к. 0325) до моменту проведення заняття. 

 


