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ГРАФІК  

навчального  процесу  заочного  факультету  

на  2022/2023  навчальний р ік  
 

Перший семестр 
 

Бакалавр 

I курс 
Установча сесія з   17.10.22 р. 

 

по  21.10.22р. 

 Лабораторно-екзаменаційна  сесія з   03.12.22 р. по  16.12.22 р. 

II курс Лабораторно-екзаменаційна  та установча  сесія з   03.12.22 р. по  21.12.22 р. 

III курс 
Установча сесія (для випускників технікумів)  з   24.10.22 р. 

 

по  28.10.22 р. 

 Лабораторно- екзаменаційна  та установча   сесія з  10.01.23 р. по  25.01.23 р. 

IV курс Лабораторно-екзаменаційна  та установча   сесія з   10.01.23 р. по  28.01.23 р. 

V курс Лабораторно-екзаменаційна  та установча  сесія з   03.12.22 р. по  20.12.22 р. 

Магістр 

VI курс 
Установча сесія  з   17.10.22 р. 

 

по  21.10.22р. 

 Лабораторно-екзаменаційна та установча сесія  з  10.01.23 р. по  27.01.23 р. 

VII курс 
Переддипломна    практика  

 

з   01.09.22 р. по  30.09.22 р. 

 Дипломування та захист випускних робіт  з   01.10.22 р. по  31.01.23 р. 

 

Другий семестр 
 

Бакалавр 

I курс Лабораторно-екзаменаційна  та установча  сесія з  29.05.23 р. по  14.06.23 р. 

II курс Лабораторно-екзаменаційна  та установча  сесія з  10.05.23 р. по  26.05.23 р. 

III курс Лабораторно-екзаменаційна  та установча  сесія з  27.05.23 р. по  14.06.23 р. 

IV курс Лабораторно-екзаменаційна  та установча сесія з  10.05.23 р. по  28.05.23 р. 

V курс 

Лабораторно-екзаменаційна  та установча сесія (гр. ПРО901-18) 

 

з  10.05.23 р. по  23.05.23 р. 

Атестаційний іспит за фахом (гр. ПРО901–18) 

Термін проведення  іспиту орієнтовно  20.06.23 р. 

 

з  01.06.23 р. 

 

по  27.06.23 р. 

 

Комплексний державний іспит (гр. ДІ901-18) 

Термін проведення  іспиту орієнтовно  23.05.23 р. 
з  19.05.23 р. по  24.05.23 р. 

Державний іспит з основної мови (гр. ФІ901–18) 

Термін проведення  іспиту орієнтовно  19.05.23 р. 
з  15.05.23 р. по  21.05.23 р. 

Переддипломна  практика  

 
з  01.02.23 р. 

 

по  28.02.23 р. 

 

Дипломування  та  захист  випускних робіт  з  01.03.23 р. по  30.06.23 р. 

Магістр 

VI курс Лабораторно-екзаменаційна сесія – магістри з  10.05.23 р. по  26.05.23 р. 

    

 

 

Декан заочного факультету                                                                       В.ЧИСТЯКОВ 


