
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Державний вищий навчальний заклад 

«ДОНБА СЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Н А К А З
по Горлівському інституту іноземних

№ /3^

мов

м. Бахмут ЗО червня 2021

Про регламент освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 37-38 від 2014 р. із 
змінами № 2233-УІІІ від 07.12.2017р. , № 2443-УП від 22.05.2018 р. та № 1369- 
IX від 30.03.2021 р., Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2014р. № 785-р., та у зв’язку зі складною епідеміологічною й суспільно- 
політичною ситуацією, що склалася в Україні

НАКАЗУЮ:
1. Встановити наступний графік освітнього процесу на 2021-2022 

навчальний рік:

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ
Денна форма здобуття освіти

Освітній ступінь бакалавр
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Освітньо-професійна програма «Мова і література (англійська і
друга західноєвропейська мова)»

Спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і
література)

Освітньо-професійна програма «Мова і література 
(німецька,англійська)»

Спеціальність 014.022 Середня освіта (Німецька мова і
література)

Освітньо-црофесійна црограма «Мова і література 
(французька,англійська)»

Спеціальність 014.023 Середня освіта (Французька мова і
література)



Освітньо-професійна програма «Мова і література 
(іспанська,англійська)»

Спеціальність 014.024 Середня освіта (Іспанська мова і
література)

Освітньо-професійна програма «Філологія(англійська і друга
західноєвропейська мова)»

Спеціальність 035.041 Філологія Германські мови та літератури 
(переклад включно), перпза -  англійська

І  КУРС

«0» семестр - З І  вересня 2021 р. по 2 вересня 2021 р.
I  семестрі 15 тижнів) -  З З вересня 2021 р. по 12грудня 2021 р.
Складання залікових модулів - з  13 грудня 2021 р.по 31 грудня 2021 р.

I I  семестр(18 тижнів) - З І  лютого 2022 р. по 5 червня 2022 р.
Складання залікових модулів - з  6 червня 2022р. по ЗО червня 2022р.

II КУРС

III семестра5 тижнів)- З 1 вересня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.
Складання залікових модулів -  зІЗ грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

IV  семестр (16 тижнів + 2 тижні (педагогічна практика (навчальна) - з і  
лютого 2022 р. по 5 червня 2022 р.
Складання залікових модулів - з  6 червня 2022р. по ЗО червня 2022р.

Педагогічна практика (навчальна) -  з 4квітня 2022 р. по Пквітня 2022 р.
Здача документації(щоденник практики) -  з 18 по 21 квітня 2022 р.
Здача документації(звіти з відповідних аспектів) -  з 26 по ЗО квітня 2022 р. 
Захист практики — 16-22 травня 2022 р.

Здача курсових робіт — 3-5 травня 2022 р.
Захист курсових робіт -  13-14 травня 2022 р.

IV  семестр (18 тижнів) - З І  лютого 2022 р. по 5 червня 2022 р.
Складання залікових модулів - з  6 червня 2022р. по ЗО червня 2022р.

III КУРС

V семестр(15 тижнів) — З І  вересня 2021 р. по 12 грудня 2021 р. 
Складання залікових модулів -  з 13 грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

VI семестр (15 тижнів + З тижні (педагогічна практика в ДЗОВ) -  
2022 р. по 15 травня 2022 р.

з 1 лютого



Складання залікових модулів - з  16 травня 2022р. по 29 травня 2022р.

Педагогічна практика в ДЗОВ- червень-серпень 2022 р.

IV  КУРС

VII семестр (15 тижнів) —З І  вересня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.
Складання залікових модулів - з  13 грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

Здача документації з  виховної практики в ДЗОВ ( щоденник практики)- 
7-10 вересня 2021 р.
Здача документацїї( щоденник спостережень) -  21-29 вересня 2021 р.
Захист виховної практики в ДЗОВ- 15-31 жовтня 2021 р.

Здача курсових робіт -  2-3 грудня 2021 р.
Захист курсових робіт -  13-18грудня 2021 р.

VIII семестр (11 тижнів + б тижнів педагогічна практика в школі (виробнича) + 1 тиждень 
підготовка до атестації) — З 3 1  СІЧНЯ 2 0 2 2  р. ПО 2 9  травня 2 0 2 2  р.
Складання залікових модулів - з  ЗО травня 2022р. по 12 червня 2022р.

Педагогічна практика в школі (виробнича)-з Зісічня 2022 р. по 13 березня
2022 р.

Здача документації(щоденник практики) з педагогічної практики в школі 
(виробничої) -  14 березня по 20березня 2022 р.
Здача документації (звіти з відповідньа аспектів) з педагогічної практики в 
школі (виробничої) -  28 березня по З квітня 2022 р.
Захист педагогічної практики в школі (виробничої) -  18 квітня по 6 травня
2022 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня бакалавр -  з 14 червня 
2022 р. по ЗО червня 2022 р.

Освітній ступінь «Магістр»

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 
Освітньо-професійна програма «Лінгводидактичні стратегії 

навчання англійської мови, другої мови» 
Спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і

література)
Галузь знань 035 Філологія

Освітньо-професійна програма «Романські студії: лінгвістика, 
літературознавство, перекладознавство»



Спеціальність 035.055 Романські мови та літератури (переклад
включно), перша -  французька

Освітньо-професійна програма «Германські студії: лінгвістика, 
літературознавство, перекладознавство» 

Спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад
включно), перша -  англійська

Спеціальність 035.043 Германські мови та літератури (переклад
включно), перша -  німецька

ІКУРС

I  семестр(і5 тижнів) - З І  вервсня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.
Складання залікових модулів - з  13 грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

I I  семестр(і8 тижнів) - З І  люшого 2022 р. по 5 червня 2022 р.
Складання залікових модулів -  з 6 червня 2022 р. по ЗО червня 2022 р.

II КУРС

III семестр (2 тижні + 8 тижнів педагогічна практика (виробнича) + 5 тижнів) — ЗІ вересня 
2021 р. по 12 грудня 2021 р
Складання залікових модулів -  з ІЗгрудня 2021 р. по 19 грудня 2021 р.

Педагогічна практика в закладах профільної середньої освіти -  з 13 вересня 
2021 р. по 7 листопада 2021 р.
Здача документації(щоденник практики)з педагогічної практики в закладах 
профільної середньої освіти -  8-12 листопада 2021 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики в 
закладах профільної середньої освіти -  15-19 листопада 2021 р.

Захист педагогічної практики в закладах профільної середньої освіти -  1 по 5 
грудня 2021 р.

III семестр (8 тижнів практика (асистентська /  перекладацька) + 4 тижні 
науково-дослідницька практика + 4 тижні (кваліфікаційна робота) - з і  
вересня 2021 р. по 19 грудня 2021 р
Складання залікових модулів -  з 13 грудня 2021 р. по 19 грудня 2021 р. 

Практика (асистентська /  перекладацька) - з і  вересня 2021 р. по 24 жовтня
2021 р.
Здача документації з практики (асистентської /  перекладацької) -  8-12 
листопада 2021 р.
Захист практики (асистентської/ перекладацької) - з і  по 5 грудня 2021 р. 
Науково-дослідницька практика -з 25жовтня 2021 р. по 21 листопада 2021 р.



Здача документації з науково-дослідницької практики — 29 листопада -  З 
грудня 2021 р.
Захист науково-дослідницької практики -з8 по 12 грудня 2021 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня магістр -  з 20 
грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

Заочна форма здобуття освіти
Освітній ступінь бакалавр 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 
Освітньо-професійна програма «Мова і література (англійська 

і друга західноєвропейська мова)»
Спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і

література)
Освітньо-професійна програма «Мова і література 

(німецька,англійська)»
Спеціальність 014.022 Середня освіта (Німецька мова і

література)
Освітньо-професійна програма «Мова і література 

(іспанська,англійеька)»
Спеціальність 014.024 Середня освіта (Іспанська мова і

література)
I  КУРС
Настановна сесія (8 днів) -  з 15 жовтня 2021 р. по 22 жовтня 2021 р.
Зимова сесія (П  днів) -  з 17 січня 2022 р. по 28 січня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (10 днів) - з  7 червня 2022 р. по 16 червня 2022 р.

II КУРС
Настановна сесія (9 днів) -  з 5 жовтня 2021 р. по 13 жовтня 2021 р.
Зимова сесія (11 днів)- з 17 січня 2022р. по 27 січня 2022р.
Весняна / Літня сесія (іОднів) -з 28 травня 2022 р. по 6 червня 2022р.

III КУРС
Настановна сесія (10 днів) -  з 24 вересня 2021 р. по З жовтня 2021 р. 
Зимова сесія (9 д н ів )-з 15 грудня 2021 р. по 23 грудня 2021 р.
Весняна / Літня сесія (21 днів) -з 8 квітня 2022 р. по 28 квітня 2022 р.

Педагогічна практика в Д ЗО В - червень-серпень 2022 р.

Здача курсових робіт -15-16 грудня 2021 р.
Захист курсових робіт -22-23 грудня 2021 р.



ІУКУРС
Настановна сесія (10 днів) — з 14 вересня 2021 р. по 23 вересня 2021 р.
Зимова сесія (14 днів) —З І  грудня 2021 р. по 14 грудня 2021 р.
Весняна / Літня сесія (16 днів) -з 11 травня 2022 р. по 26 травня 2022 р.

Педагогічна практика в школі (виробнича) -  з Зісічня 2022 р. по 27 лютого
2022 р .

Здача документації (щоденник практики) з педагогічної практики в школі 
(виробничої) -1-3 березня 2022 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики в 
школі (виробничої) -  21-27 березня 2022р.
Захист педагогічної практики (виробничої) — 18-25 травня 2022 р.

Здача курсових робіт -2-4грудня 2021 р.
Захист курсових робіт -13-14 грудня 2021 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня бакалавр - з і  
червня 2022 р. по 14 червня 2022 р.

Освітній ступінь «Магістр»

Галузь знань 035 Філологія
Освітньо-професійна програма «Романські студії: лінгвістика, 

літературознавство, перекладознавство» 
Спеціальність 035.055 Романські мови та літератури (переклад

включно), перша -  французька
Освітньо-професійна програма «Германські студії: лінгвістика, 

літературознавство, перекладознавство» 
Спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад

включно), перша -  англійська
Спеціальність 035.043 Германські мови та літератури (переклад

включно), перша -  німецька

I КУРС

Настановна сесія (іОднів) -  з 23 жовтня 2021 р. по 1 листопада 2021 р.
Зимова сесія (15 днів) -  з 17 січня 2022 р. по 31 січня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (15 днів)- з  10 червня 2022р. по 24 червня 2022р.

II КУРС

Зимова сесія (12 днів) -  з і  грудня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.



Практика (асистентська /  перекладацька) - з і  вересня 2021 р. по 24жовтня
2021 р.

Здача документації з практики (асистентської /  перекладацької) — 8-12 
листопада 2021 р.
Захист практики (асистентської /  перекладацької) - з і  по 5 грудня 2021 р.

Науково-дослідницька практика -з  25 жовтня 2021 р. по 21 листопада 2021 р. 
Здача документації з науково-дослідницької практики -  29 листопада -З 
грудня 2021 р.
Захист науково-дослідницької практики -  8 по 12 грудня 2021 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня магістр -  з 20 грудня 
2021 р. по 31 грудня 2021 р.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ

Денна форма здобуття освіти
Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська 
мова і література; англійська мова і література або російська

мова і література)»
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська 

мова і література). Психологія»
Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і

література
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і 

література (англійська). Українська мова і література або
російська мова і література) 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і 
література (англійська). Психологія» 

Спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і
література)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта(Історія).
Психологія»



Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Історія, 
англійська мова і література)»

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Освітньо-професійна програма «Практична психологія» 
Спеціальність 053 Психологія 

Галузь знань 035 Філологія 
Освітньо-професійна програма «Філологія (переклад 

(англійська; німецька або французька мови))» 
Спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад

включно), перша -  англійська

I  КУРС

«0» семестр -  З І  вересня 2021 р. по 2 вересня 2021 р.
Ісеместр(і5 тижнів) - З  З вересня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.
Складання залікових модулів -  13 грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.
II  семестр(І8 тижнів) - З І  люшого 2022 р. по 5 червня 2022 р.
Складання залікових модулів -  з 6 червня 2022 р. по ЗО червня 2022 р.

* «українська мова та література, англійська мова та зарубіжна 
література», «українська мова та література, російська мова»,

«українська мова та література, психологія» - 
І тиждень фольклорної практики (без відриву від навчання) 

* «історія, психологія», «історія, англійська мова та зарубіжна література» - 
1 тиждень архівно-музейної /археологічної практики (без відриву від навчання)

II КУРС

III семестр(15 тижнів) -  З І  вересня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.
Складання залікових модулів -  13 грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

IV  семестр (16 тижнів + 2 тижні (педагогічна/психолого-педагогічна 
/психологічна практика (навчальна) -  з і  лютого 2022 р. по 5 червня 2022 р. 
Складання залікових модулів - з  6 червня 2022р. по ЗО червня 2022р.

* «українська мова та література, англійська мова та зарубіжна 
література», «українська мова та література, російська мова»,

«українська мова та література, психологія» - і тиждень 
діалектологічної практики (без відриву від навчання)

Педагогічна/ психолого-педагогічна /психологічна практика (навчальна) - 
квітня 2022 р. по 17 квітня 2022 р.
Здача документації(щоденник практики) -  18 по 21 квітня 2022 р.
Здача документації(звіти з відповідних аспектів) -  26 по ЗО квітня 2022 р. 
Захист практики -  16-22 травня 2022 р.

з 4

IV  семестр (18 тижнів) - З І  лютого 2022 р. по 5 червня 2022 р.
Складання залікових модулів - з  6 червня 2022р. по ЗО червня 2022р.

* «філологія германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» - 2 тижні
перекладацька практика (навчальна, без відриву від навчання)



III КУРС

V семестр(15 тижнів) - З І  вересня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.
Складання залікових модулів -  13 грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

VI семестр(14 тижнів + 4 тижні (педагогічна практика вДЗОВ) - з і  лютого 
2022 р. по 8 травня 2022 р.
Складання залікових модулів - з  10 травня 2022р. по 29 травня 2022р. 

Педагогічна практика в ДЗОВ -  червень-серпень 2022 р.
VI семестр (16 тижнів+2 тижні (психологічна практика 
(діагностична)/перекладацька практика (навчально-професійна) - з і  лютого 
2022 р. по 5 червня 2022 р.
Складання залікових модулів - з  6 червня 2022р. по ЗО червня 2022р.

Психологічна практика (діагностична) /перекладацька практика (навчально- 
професійна)- з 4 квітня 2022 р. по 17 квітня 2022 р.
Здача документації(щоденник практики) -  18 по 21 квітня 2022 р.
Здача документації(звіти з відповідних аспектів) -  26 по ЗО квітня 2022 р. 
Захист практики — 16-22 травня 2022 р.

Здача курсових робіт -  19-21квітня 2022 р.
Захист курсових робіт -3 -7  травня 2022 р.

IVKУPC

VII с е м е с т р і!  5 тижнів) -  З І  вересня 2021 р . по 12 грудн я  2021 р .
Складання залікових модулів - з  13 грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.

Здача документації з  виховної практики в ДЗОВ ( щоденник практики) -  
7-10 вересня 2021 р.
Здача документації( щоденник спостережень) -  21-29 вересня 2021 р.
Захист виховної практики в ДЗОВ -  15-31 жовтня 2021 р.

Здача курсових робіт -  2-3 грудня 2021 р.
Захист курсових робіт -  13-18 грудня 2021 р

VIII с е м е с т р і! !  тижнів + 6 тижнів педагогічна/психолого-педагогічна практика в школі, 
перекладацька практика івиробнича)+ ! тиждень підготовка до атестації) — З 31 СІЧНЯ 2022 р. 
по 29 травня 2022 р.
Складання залікових модулів - з  ЗО травня 2022р. по 12 червня 2022р.

Педагогічна/психолого-педагогічна практика в школі, перекладацька практика 
(виробнича)-з 31 січня 2022 р. по 13 березня 2022 р.
Здача документації (щоденник практики) з педагогічної/психолого- 
педагогічної практики в школі, перекладацька практика (виробничої) -  14 
березня по 20 березня 2022 р.



Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної/психолого- 
педагогічної практики в школі, перекладацької практики (виробничої) -  28 
березня по З квітня 2022 р.
Захист педагогічної/психолого-педагогічної практики в школі, перекладацької 
практики (виробничої) -  18 квітня по 6 травня 2022 р.

Здача курсових робіт -  3-6 травня 2022 р.
Захист курсових робіт — 16-20 травня 2022 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на здобуття освітнього ступеня бакалавр -  з 17 червня 
2022 р. по ЗО червня 2022 р.

Освітній ступінь «Магістр»

Галузь знань 01 Освіта
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова

і література). Психологія»
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова 

і література. Англійська мова і література)» 
Спеціальність 014.01 Українська мова і література 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і 
література (англійська). Психологія» 

Освітньо-професійна програма «Лінгводидактичні стратегії 
навчання англійської мови, другої мови (українська, російська)» 

Спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і
література)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Історія, 
англійська мова і література)» 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Історія).
Психологія»

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)

Галузь знань 035 Філологія
Освітньо-професійна програма «Сучасні філологічні студії: 

українська, англійська або російська мови і літератури» 
Спеціальність 035.01 Українська мова і література 

Освітньо-професійна програма «Переклад і міжкультурна 
комунікація (англійська; німецька або французька мови)»



Спеціальність 035.041 Германські мови та літератури (переклад
включно), перша -  англійська

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Освітньо-професійна програма «Практична психологія» 

Спеціальність 053 Психологія

І КУРС

I семестр(і5 тижнів) -  З І  вересня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.
Складання залікових модулів - з  13 грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р..

II  семестр(і8 тижнів) - З І  лютого 2022 р. по 5 червня 2022 р.
Складання залікових модулів - з  6 червня 2022р. по ЗО червня 2022р

II КУРС

III СЄМЄСШр( 2 тижні + 8 тижнів педагогічна практика в закладах профільної середньої освіти 
+ 5 тижнів)- З 1 вересня 2021 р. по 12 грудня 2021 р
Складання залікових модулів -  з 13 грудня 2021 р. по 19 грудня 2021 р.

Педагогічна практика в закладах профільної середньої освіти/ практика 
педагогічна виробнича/ практика психологічна виробнича -з 13 вересня 2021 р. по 
7 листопада 2021 р.
Здача документації (щоденник практики)з педагогічної практики в закладах 
профільної середньої освіти -  8-12 листопада 2021 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики в 
закладах профільної середньої освіти -  15-19 листопада 2021 р.

Захист педагогічної практики в закладах профільної середньої освіти -  1 по 5 
грудня 2021 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня магістр -  з 20 
грудня 2021 р. по 31 грудня 2021 р.



Заочна форма здобуття освіти
Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська 
мова і література; англійська мова і література або російська

мова і література)»
Спеціальніеть 014.01 Середня освіта Українська мова і

література

I  КУРС
Настановна сесія (10 днів)- з 15 жовтня 2021 р. по 24 жовтня 2021 р.
Зимова сесія (9 днів) -  з 17 січня 2022 р. по 25 січня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (II днів) - з  7 червня 2022 р. по 17 червня 2022 р.

II КУРС
Настановна сесія (10 днів) -  з 5 жовтня 2021 р. по 14 жовтня 2021 р.
Зимова сесія (10 днів) -1 7  січня 2022 р. по 26 січня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (10днів) - з  28 травня 2022р. по 6 червня 2022р.

III КУРС
Настановна сесія (9 днів) -  з  24 вересня 2021 р. по 2 жовтня 2021 р.
Зимова сесія (10 днів) -  з 15 грудня 2021 р. по 24 грудня 2021 р.
Весняна / Літня сесія (21 днів) - з  8 квітня 2022р. по 28 квітня 2022р.

Здача курсових робіт -  8-11 квітня 2022 р.
Захист курсових робіт -23-26 квітня 2022 р.

ІУКУРС
Настановна сесія (10 днів) -  з 14 вересня 2021 р. по 23 вересня 2021 р.
Зимова сесія (14 днів) -  З І  грудня 2021 р. по 14 грудня 2021 р.
Весняна / Літня сесія (16 днів) -  з 11 травня 2022 р. по 26 травня 2022 р.

Педагогічна практика в школі (виробнича) -  з 31 січня 2022 р. по 27 лютого
2022 р .

Здача документації (щоденник практики) з педагогічної практики в школі 
(виробничої) -1-3 березня 2022 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики в 
школі (виробничої) — 21-27 березня 2022 р.
Захист педагогічної практики (виробничої) -  18-25 травня 2022 р.

Здача курсових робіт -  2-4 грудня 2021 р.
Захист курсових робіт -10- 11 грудня 2021 р.



АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня бакалавр - з і  червня
2022 р. по 14 червня 2022 р.

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Історія, 
англійська мова і література)» 

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)

I  КУРС
Настановна сесія (8 днів) -  з 15 жовтня 2021 р. по 22 жовтня 2021 р.
Зимова сесія (11 днів) -  з 17 січня 2022р. по 27 січня 2022р.
Весняна / Літня сесія (11 днів) - з  7 червня 2022 р. по 17 червня 2022 р.

II КУРС
Настановна сесія (7 днів) -  з 5 жовтня 2021 р. по 11 жовтня 2021 р.
Зимова сесія (10 днів) -  з 17 січня 2022 р. по 26 січня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (із днів) -з  28 травня 2022 р. по 9 червня 2022 р.

III КУРС
Настановна сесія (10 днів) -  з 24 вересня 2021 р. по З жовтня 2021 р. 
Зимова сесія (9  днів) -  з 15 грудня 2021 р. по 23 грудня 2021 р. 
Весняна / Літня сесія (21 днів) -з 8 квітня 2022 р. по 28 квітня 2022 р.

Здача курсових робіт -  8-11 квітня 2022 р.
Захист курсових робіт -23-26 квітня 2022 р.

IV КУРС

Настановна сесія (10 днів) —  з 14 вересня 2021 р. по 23 вересня 2021 р.
Зимова сесія (12 днів) -  З І  грудня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.
Весняна / Літня сесія (18 днів) — з 11 травня 2022 р. по 28 травня 2022 р.

Педагогічна практика в школі (виробнича) -  з 31 січня 2022 р. по 27 лютого
2 0 2 2  р .
Здача документації (щоденник практики) з педагогічної практики в школі 
(виробничої) -1-3 березня 2022 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики в 
школі (виробничої) -  21-27 березня 2022 р.
Захист педагогічної практики (виробничої) -  18-25 травня 2022 р.

Здача курсових робіт -  2-4 грудня 2021 р.
Захист курсових робіт -10- 11 грудня 2021 р.



АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня бакалавр - з і  червня
2022 р. по 14 червня 2022 р.

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Освітньо-професійна програма «Практична психологія» 

Спеціальність 053 Психологія
I  КУРС
Настановна сесія (9 днів) -  15 жовтня 2021 р. по 23 жовтня 2021 р..
Зимова сесія (10 днів) -  з 17 січня 2022 р. по 26 січня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (11 днів) - з  7 червня 2022 р. по 17 червня 2022 р.

II КУРС
Настановна сесія (7 днів) -  з 5 жовтня 2021 р. по 11 жовтня 2021 р.
Зимова сесія (10 днів) -  з 17 січня 2022 р. по 26 січня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (13 днів) -з 28 травня 2022 р. по 9 червня 2022 р.

III КУРС
Настановна сесія (9 днів) -  24 вересня 2021 р. по 2 жовтня 2021 р.
Зимова сесія (10 днів) -  з 15 грудня 2021 р. по 24 грудня 2021 р.
Весняна / Літня сесія (21 днів) - з  8 квітня 2022р. по 28 квітня 2022р.

Психологічна практика (діагностична) — з 31 січня 2022 р. по 13 лютого 2022 р. 
Здача документації(щоденник пракМики) -  14 по 18 лютого 2022 р.
Здача документації(звіти з відповідних аспектів) -  21-27 березня 2022 р.
Захист практики — 15-20 квітня 2022 р.

Здача курсових робіт -8-11 квітня 2022 р.
Захист курсових робіт -23-26 квітня 2022 р.

IV КУРС
Настановна сесія (10 днів) -  14 вересня 2021 р. по 23 вересня 2021 р.
Зимова сесія (13 днів) -  З І  грудня 2021 р. по 13 грудня 2021 р.
Весняна / Літня сесія (17 днів) -з  11 травня 2022р. по 27 травня 2022 р.

Психолого-педагогічна практика в школі (виробнича)- з Зісічня 2022 р. по 27 
лютого 2022 р.
Здача документації (щоденник практики) з психолого-педагогічна практика в 
школі (виробничої) -1-3 березня 2022 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з психолого-педагогічної 
практики в школі (виробничої) — 21-27 березня 2022 р.
Захист психолого-педагогічної практики в школ і (виробничої) -  18-25 травня
2022 р .

Здача курсових робіт -  2-4 грудня 2021 р.



Захист курсових робіт -10- 11 грудня 2021 р.

Здача курсових робіт -  11-13 травня 2022 р. 
Захист курсових робіт -24-26 травня 2022 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня бакалавр - з і  червня 
2022 р. по 14 червня 2022 р.

Курсові роботи

Факультет романо-германських мов
Спеціальність 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 
Спеціальність 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література) 

Спеціальність 014.023 Середня освіта (Французька мова і література) 
Спеціальність 014.024 Середня освіта (Іспанська мова і література)

Денна форма здобуття освіти

II курс (IV семестр)
(курсова робота з педагогіки)

3-5 травня 2022 р. -  здача курсових робіт;
13-14 травня 2022 р. -  захист курсових робіт.

IV курс (VII семестр)
(курсова робота із зарубіжної літератури, методики навчання іноземної мови або другої іноземної

мови)
2-3 грудня 2021 р. -  здача курсових робіт;
13-18 грудня 2021 р. -  захист курсових робіт.

Заочна форма здобуття освіти

III курс (V семестр)
(курсова робота з педагогіки)

15-16 грудня 2021 р.. -  здача курсових робіт;
22-23 грудня 2021 р .- захист курсових робіт.

IV курс (VII семестр)
(курсова робота з іноземної філології або з педагогіки) 

2-4 грудня 2021 р.-здача курсових робіт;
13- 14 грудня 2021 р .- захист курсових робіт.



Факультет соціальної та мовної комунікації 
Денна форма здобуття освіти

III курс (VI семестр)
Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), додаткова спеціальність 014.02 Середня

освіта (Мова і література (англійська));

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), додаткова спеціальність 053 Психологія:

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), додаткова
спеціальність 053 Психологія:

Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціальність
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська));

Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціальність
053 Психологія;

Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціальність
014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)):

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), додаткова 
спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)):

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), додаткова спеціальність
014.01 Середня освіта Українська мова і література:

(Курсова робота (1 спеціальність))

Спеціальність 053 Психологія:

(Курсова робота з психології)

Спеціальність035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), 
перша -  англійська , додаткова спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  німецька //035.055 Філологія. Романські мови 
та літератури (переклад включно), перша -  французька.'

Курсова робота (перша іноземна мова)

19-21 квітня 2022 р,- здача курсових робіт;
3-7 травня 2022 р.- захист курсових робіт.

IV курс (VII семестр)

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), додаткова спеціальність 014.02 Середня
освіта (Мова і література (англійська));

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), додаткова
спеціальність 053 Психологія;

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), додаткова 
спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література:

(курсова робота із зарубіжної літератури чи методики викладання зарубіжної літератури або з 
педагогіки, або методики навчання іноземної мови)

Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціальність
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)):

(курсова робота з педагогіки, або зарубіжної літератури (методики її викладання) або методики
навчання іноземних мов)



Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціальність
014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)):

(курсова робота з педагогіки, або зарубіжної літератури чи методики викладання зарубіжної
літератури)

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), додаткова 
спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)):

(курсова робота з педагогіки або із зарубіжної літератури чи методики її викладання, 
або з методики навчання іноземних мов)

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), додаткова спеціальність 053 Психологія; 
Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціальність 053

Психологія:
(курсова робота з педагогіки)

Спеціальність 053 Психологія:
(курсова робота з психодіагностики)

Спеціальність035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), 
перша -  англійська, додаткова спеціальність 035.043 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша -  німецька/ 035.055Філологія. Романські мови 
та літератури (переклад включно), перша -  французька:

(курсова робота з перекладу (основна іноземна мова))

2-3 грудня 2021 р. -  здача курсових робіт;
13-18 грудня 2021 р. -  захист курсових робіт.

IV курс (VII семестр) -  IV курс (VIII семестр)

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта
(Мова і література (англійська));

Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціальність
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)):

(курсова робота з англійської мови)

Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціальність
014.02 Середня освіта (Мова і література (російська)):

(курсова робота з російської мови або методики навчання російської мови)

Спеціальність035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), 
перша -  англійська, додаткова спеціальність 035.043 Філологія. Германськімови та 

літератури (переклад включно), перша -  німецька/ 035.055Філологія. Романськімови та 
літератури (переклад включно), перша -  французька:

(курсова робота з філології (основна іноземна мова))

3-6 травня 2022 р. -  здача курсових робіт; 
16-20 травня 2022 р. -  захист курсових робіт.

IV курс (VIII семестр)

Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія), додаткова спеціальність 053 Психологія;
014.01 Середня освіта Українська мова і література, додаткова спеціальність 053

Психологія:
(курсова робота з психології)



Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), додаткова спеціальність
053 Психологія;

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), додаткова спеціальність
014.01 Середня освіта Українська мова і література;

Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)), додаткова спеціальність
014.02 Середня освіта (Мова і література (російська));

(курсова робота з англійської мови)

3-6 травня 2022 р. -  здача курсових робіт;
16-20 травня 2022 р. -  захист курсових робіт

Заочна форма здобуття освіти

III курс (VI семестр)
Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)

(курсова робота з історії)

Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література
(курсова робота (українська мова або література, або методики їх навчання)

Спеціальність 053 Психологія
(курсова робота з психології)

8-11 квітня 2022 р.- здача курсових робіт;
23-26 квітня 2022 р .- захист курсових робіт.

ІУкурс (VII семестр)
Спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія); 

Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і література; 
Спеціальність 053 Психологія:

(курсова робота з педагогіки)

2-4 грудня 2021 р. -  здача курсових робіт;
10-11 грудня 2021 р - захист курсових робіт.

Спеціальність 053 Психологія:
(курсова робота з психодіагностики)

11-13 травня 2022 р.- здача курсових робіт;
24-26 травня 2022 р.- захист курсових робіт.



Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 
Освітньо-наукова програма підготовки науково-педагогічних 

кадрів в аспірантурі зі спеціальності 032 «Історія та археологія»

І КУРС

I семестр (15 тижнів) -  з 01 жовтня 2021р. по 9 січня 2022р.
Складання залікових модулів -  з 10 січня 2022р. по 16 січня 2022р.
Канікули -  17 січня 2022р. по ЗОсічня 2022 р.

II семестр (15 тижнів + тиждень звіту) -  з 31 січня 2022р. по 22 травня
2022р.
Звітування -  з 18 квітня 2022р. по 24 квітня 2022р.
Складання залікових модулів -  з 23 травня 2022р. по 29 травня 2022р.
Канікули -  зо травня 2022р. по 31 серпня 2022р.

II КУРС

III семестр (10 тижнів) -  з 01 жовтня 2021р. по 05 грудня 2022р. 
Науково-дослідна робота -  з 01 вересня 2021р. по 30 вересня 2021р.
Звітування -  з 13 вересня 2021р. по 19 вересня 2021р.
Складання залікових модулів -  з 06 ігрудня 2021р. по 12 грудня 2021р.
Канікули -  13 грудня 2021р. по 26 грудня 2021р.

IV семестр
Науково-дослідна робота -  з 28 грудня 2021р. по 13 березня 2022р.
Практика-з 14 березня 2022р. по 10 квітня 2022р.
Звітування -  з 11 квітня 2022р. по 17 квітня 2022р.
Науково-дослідна робота -  з 18 квітня 2022р. по 05 червня 2022р.
Канікули -  06 червня 2022р. по 31 серпня 2022р.

III КУРС

V семестр
Науково-дослідна робота -з 01 вересня 2021р. по 02 січня 2022р. 
Звітування-з 13 вересня 2021р. по 19 вересня 2021р.
Канікули -  з 03 січня 2022р. по 16 січня 2022р.

VI семестр
Науково-дослідна робота -  з 17 січня 2022р. по 03 квітня 2022р. 
Практика -  з 04 квітня 2022р. по 24 квітня 2022р.
Звітування -  з 25 квітня 2022р. по 01 травня 2022р. 
Науково-дослідна робота -  з 02 травня 2022р. по 19 червня 2022р.



IV КУРС

VII семестр
Науково-дослідна робота -з 01 вересня 2021р. по 02 січня 2022р. 
Звітування -  з 13 вересня 2021р. по 19 вересня 2021р.
Канікули -  з 03 січня 2022р. по 16 січня 2022р.

м и  семестр
Науково-дослідна робота -  з 17 січня 2022р. по 24 квітня 2022р. 
Звітування -  з 25 квітня 2022р. по 01 травня 2022р. 
Науково-дослідна робота -  з 02 травня 2022р. по 19 червня 2022р. 
Міжкафедральний семінар -  з 20 червня 2022р. по 03 липня 2022р. 
Канікули -  04 липня 2022р. по 31 серпня 2022р.
Звітування -  з 12 вересня 2022р. по 18 вересня 2022р.

Міжкафедральний семінар -  з 20 червня 2022р. по 03 липня 2022р.
Канікули -  04 липня 2022р. по 31 серпня 2022р.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Євгенія Бєліцька

Підготовлено:
керівник навчально-методичнго відділу Юлія Гордєєва

Погоджено:
заступник директора з науково-педагогічної 
та навчально-методичної роботи 1,/^ е т я н а  Марченко


