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Державний виший навчальний заклал 

«ДОПВЛ СЬ КИЙ ДЕРЖА ВМИЙ ПЕДЛІ О П  ЧНИЙ УШВЕРСИ ТЕ Т»

Н А К А З
ио Горлівському іисі и гуїу і и о і є м н и х  мов

м. Дніпро 22 серпня 2022

Про регламент освітнього процесу па 2022-2023 навчи, іьіппі рік

Відповідно до Закону України «І Іро вищу освіїу» № 37-38 від 2014 р. із 
змінами № 2233-УІ1Івід 07.12.2017р. ,№ 2443-УИ від 22.05.2018 р., № 1369-ІХ 
від .30.03.2021 р. та №5685-д від 25.01.2022 р., Указу ІІрсзидста України 
X" 64/2022 від 24 лютого 2022 р. «Про введення воєнного етану в Україні» за 
Закону України «Про продовження етроку дії воєнного етану в Україні» 
X" 2263-1X від 22 травня 2022 року

НАКАЗУЮ:
І.Везановити наступний графік освішього 

навчальний рік:
іронесу на 2022-2023

Ф А К У Л Ь Т Е Т  РО М АН О -ГЕРМ АН СЬКИ Х МОВ
Д е н н а  форма здобуття освіти

Освітній ступінь бакалавр
Галузь знань 01 Освіта/Педаї оі іка 

Освігньо-нрофесійна програіча «Мова і лііература (анілійська 
і друї а західносвронсйська ічова)»

Сненіальність 014.021 Ссрс/іня освіта (Анілійська мова і
література)

Освіз ньо-нрофссійна нрої рама «Мова і літера іура 
(німецька, англійська) >



Сііеціальїіісгь 014.022 Середня оевіга (Ні\іеньк’а \іова і
діїераіура)

Оевії иьо-іірофееійна ііроірама «Мова і література 
(французька, анілійська)»

Спеціальність 014.023 Середня освіта (Французька \іова і
література)

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

Снсніальність 014.024 Середня освіта (Іспанська мова і
література)

/ КУРС

/ семеспір( 1 <Н тиж нів) з 15 вересня 2022 р. по 15 січня 2023 р.
Склалатія залікових модулів і 16 січня 2023 р. по 29 січня 2023 р.

II семестрі 18 тижнів) — з 6 лютого 2023 р. по 11 червня 2023 р.
Складаїшя залікових мо/іулів з 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

И КУРС

III семестрі 18 тижнів)-- з 1 вересня 2022 р. по Ісічня 2023 р.
Складання залікових модулів з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

IV семестр і 16 тижнів ( 2 тижні іпсдасосічна практика інавчальна) з 6 
лютого 2023 р. по 11 червня 2023 р.
Складання залікових модулів з 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

ІІсОагогічна практика інавчальна)-з 6 лютого 2023 р. по 19 лютого 2023 р. 
Здача документацпіщоденннк практики) - з 20 лютого 2023 р. по 24 лютого 
2023 р. ' '
Здача документсп(ііізвітн з відповідних аспектів) з 27 лютого 2023 р. по З 
березня 2023 р.
Захист практики 16-23 березня 2023 р.

Здача курсових робіт 2-5 травня 2023 р.
Захист курсових робіт 17-19 травня 2023 р.

III КУРС

Усеместрі 18 тн.жнів) з 1 вересня 2022 р. по Ісічня 2023 р. 
Складання залікових модулів з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.



V! семестрі 15 тимнів і З тижні (педагогічна практика в у'ПОИу і 6 .ііотого 
2023 р. по 21 травня 2023 р.
Складання залікових модулів з 22 травня 2023 р. по 4 червня 2023 р. 

Педагогічна практика в ДЗОВ червень-серпень 2023 р.

IV КУРС

VII семестрі!(З тижнів)-з І вересня 2022 р. по І січня 2023 р.
Складання залікових модулів з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

Здача документації з педагогічної практики в ДІОВ і щоденник практики) 
з 7 вересня 2022 р. по Ю вересня 2022 р.
Здача документації з педагогічної практики в ДЗ()В( іцоденинк спостере.ясень) 

з 2 1 вересня 2022 р. по 29 вересня 2022 р.
Захист педагогічної практики в ДЗОІЗ з П.жовтня 2022 р. по ЗІ гісовтня
2022 р.

Здача курсових робіт 19-23 грудня 2022 р.
Захист курсових робіт 9-13 січня 2023 р.

VIII семестр (10 тижнів і 6 ,тижнів педагогічна практика (внробннча) в 
ЗЗСО) з 6 лютого 2023 р. по 23 травня 2023 р.
Складання залікових модулів з 29 травня 2023 р. по II червня 2023 р.

Педагогічна практика (внробннча) в ЗЗСО з 6 лютого 2023 р. по 19 березня 
2023 р.
Здача документації (щоденник практики) з педагогічної практики (виробничої) 
в ЗЗСО 20 березня 2023 р. по 26 березня 2023 р.
Здача документаг(ії (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики 
(виробничої) в ЗЗСО з З квітня 2023р. по 9 квітня 2023 р.
Захист з педагогічної практики (виробничої) в ЗЗСО 24 квітня 2023 р. по ЗО 
квітня 2023р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня бакалавр з 12 червня 
2023 р. но ЗО червня 2023 р.

Осві гіїьо-профссійма програма «Філолої ія 
(аііілійська і друїа західноєвропейська мова)» 

Спспіальпіс гь 035.041 Філолої ія Германські мови та 
літератури (переклад включно), псріїїа -  апілійська



/  КУРС

/ семестрі !8 тижнів) з 15 вересня 2022 р. по 15 січня 2023 р. 
Складашія залікових модулів з 16 січня 2023 р. по 29січня 2023 р.

// семестрі 18 тижнів) з 6 лютого 2023 р. по 11 червня 2023 р. 
Складашія залікових модулів з 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

II КУРС

ПІ семестрі і8 тижнів) з і вересня 2022 р. по !січня 2023 р. 
Скла/іаиия залікових мо/іулів з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

/Усеместр і /8 тижнів) з 6 лютого 2023 р. по / / червня 2023 р. 
Складання залікових модулів з /2 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

ПІ КУРС

Усеместр і 18 тижнів) - з і  вереоія 2022 р. по І січня 2023 р. 
Складання залікових модулів з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

УІ семестр і 16 тижнів < 2 тижні і перекладацька практика) з 6 лютого 
2і)23 р. по / / червня 2023 р.
Складання залікових мо/іулів з 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

Перекладацька практика - з 6 лютого 2023 р. по 19 лютого 2023 р.
Здача документаціїініоденннк практики) з 20 лютого 2023 р. по 24 лютого 
2023 р. '
Здача документаціЦзвітн з відповідних аспектів) з 27 лютого 2І)23 р. по 
З березня 2023 р.
Захист практики 16-23 березня 2023 р.

Здача курсових робіт 2-5 травня 2І)23 р. 
Захист курсових роб)іт 17-19 травня 2023 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)

І КУРС

I семестрі 16 тижнів)-з 1 жовтня 2022 р. по 15 січня 2023 р.
Складання залікових модулів - з  16 січня 2023 р. по 29січня 2023 р.

II семестрі 18 тижнів)- з 6 лютого 2023 р. по 11 червня 2023 р.
Складання залікових модулів -  з 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

II КУРС

III  семестр( 2 тижні + 8 тижнів педагогічна практика в закладах профільної 
середньої освіти + 5 тижнів)- з 1 вересня 2022 р. по 11 грудня 2022 р  
Складання залікових модулів - з  12 грудня 2022 р. по 18 грудня 2022 р.

Педагогічна практика в закладах профільної середньої освіти- з 12 вересня 
2022 р. по 6 листопада 2022 р.
Здача документації (щоденник практики ) з педагогічної практики в закладах 
профільної середньої освіти -7 -1 1  листопада 2022 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики в 
закладах профільної середньої освіти— 14-18 листопада 2022 р.
Захист педагогічної практики в закладах профільної середньої освіти- 1 по 5 
грудня 2022 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня магістр:
I поток -  з 19 грудня 2022 р. по 31 грудня 2022 р.,
II поток -  з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

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

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

включно), перша -  французька
Освітньо-нрофесійна программа «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

[ КУРС

1 семестрі 16 тижнів) - з  1 жовтня 2022 р. по 15 січня 2023 р.
Складання залікових модулів -  з Ібсічня 2023 р. по 29січня 2023 р.

II семестрі 18 тижнів) -  з 6 лютого 2023 р. по 11 червня 2023 р.
Складання залікових модулів -  з 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

П КУРС

III семестрів тижнів практика іасистентська /  перекладацька) + 4 тижні 
науково-дослідницька практика + 4 тижні ікваліфікаційна робота) - з і  
вересня 2022 р. по 18 грудня 2022 р.
Складання залікових модулів - з  12 грудня 2022 р. по 18 грудня 2022 р. 

Практика іасистентська /  перекладацька) - з і  вересня 2022 р. по 23 жовтня
2022 р.
Здача документації з практики і  асистентської /  перекладацької) -  7-11 
листопада 2022 р.
Захист практики і асистентської /  перекладацької) -  з 1 по 5 грудня 2022 р. 
Науково-дослідницька практика - з  24 жовтня 2022 р. по 20 листопада 2022 р. 
Здача документації з науково-дослідницької практики -  28 листопада по
2 грудня 2022 р.
Захист науково-дослідницької практики — з 7 по 11 грудня 2022 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня магістр:
I ноток -  з 19 грудня 2022 р. по 3 1 грудня 2022 р.,
II ноток -  з 9 січня 2023 р. ііо 22 січня 2023 р.

Заочна ф орм а здо б уття  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
лі іература)

Осві І иьо-нрофесійна програма «Мова і література 
(іенанеька, анілійська)»

Снсінальнісгь 014.024 Середня освіїа (іспанська мова і
література)

/ КУРС
1 Іастаїїовна сесія іН ()иі«) і і 7 жовтня 2022 р. по 24 .жовтня 2022 р.
Зимоі^а сесія <12 ()ніа) з 10 січня 2023 р. по 2 1 січня 2023 р.
І^ссняііа / Літня сесія (10 Онів) з 8 червня 2023 р. по /7 червня 2023 р.

И КУРС
І Іасі ановна сесія (9 днів) -  з З .жовтня 2022 р. по і І.жовтня 2022 р.
Зимова сесія <!! Оиів)- - з 20 грудня 2022 р. по ЗО грудня 2022 р.
[весняна /  Літня сесія (Ю днів) з 29 травня 2023 р. по 7 червня 2023 р.

ПІ КУРС
І Іастановна сесія (10 Оиів) з 22 вересня 2022 р. по І .ясовтня 2022 р.
Зимова сесія ПО Оиів) з 15 грудня 2022 р. по 23 грудня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (20 Оніаі з 7 квітня 2023 р. по 27 квітня 2023 р.

Здача курсових робіт і 5-і 6 грудня 2022 р.
Захист курсових робіт 2 і -22 грудня 2022 р.

IV  КУРС
І Іастановна сесія (ІО днів) -  з і 2 вересня 2022 р. по 2 і вересня 2022 р.
Зимова сесія (І4 Оиів) -  з і  грудня 2022 р. по і 4 грудня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (І6 Оиів) з і і травня 2023 р. по 26 травня 2023 р.

Педагогічна практика (виробинча) в ЗЗСО з 6 нотого 2023 р. по і 9 березня 
2023 р. ^
Здача докмиентацпіщоденник практики) з педагогічної практнкн (виробничої) 
в З ЗСО 20 березня 2023 р. по 26 березня 2023 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики 
(виробничої) в ЗЗСО з З квітня 2023р. по 9 квітня 2023 р.
Захист з педагогічної практики (виробничої) в ЗЗСО з І8 травня 2023 р. по 25 
травня 2023 р.

Здача курсових робіт 2-4 грудня 2022 р.
Захист курсових робіт і З-і 4 грудня 2022 р.

ЛТКХТЛЦІЯ з/іобуїтачів на отримання освітнього ступеня бакалавр 
червня 2023 р. но 14 черітня 2023 р.

з 1



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 (10 днів) -  з 25 жовтня 2022 р. по З листопада 2022 р.
Зимова сесія (15 днів) -  з 17 січня 2023 р. по ЗІ січня 2023 р.
Весняна / Літня сесія (15 днів) -  з 12 червня 2023 р. по 26 червня 2023 р.

II КУРС

Зимова сесія (12 днів) з 1 грудня 2022 р. по 12 грудня 2022 р.

Практика (асистентська /  перекладацька) - з і  вересня 2022 р. по 23 жовтня
2022 р.
Здача документації з практики (асистентської /  перекладацької) — 7 по 12 
листопада 2022 р.
Захист практики (асистентської /  перекладацької) ~з 1 по 5 грудня 2022 р.

Науково-дослідницька практика —з 24 жовтня 2022 р. по 20 листопада 2022 р. 
Здача документації з науково-дослідницької практики -  з 28 листопада по 
З грудня 2022 р.
Захист науково-дослідницької практики -з  8 грудня по 12 грудня 2022 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня магіетр:
I ноток -  з 19 грудня 2022 р. по 3 1 грудня 2022 р.,
II ноток -  з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.



Ф А К У Л Ь ТЕ Т  С О Ц ІА Л Ь Н О Ї Т А  М ОВНОЇ
КОМ УНІКАЦІЇ

Д е н н а  форма здобуття освіти
Освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 01 Освіга/Пс/іагогіка 
Освітньо-нрофссійна нрограіча «Середня оевіза (Уьраїнеька 
мова І лперагура; анілніеька мова і література або росіиеька

мова і література)»
Оевітньо-нрофееійна програма «Середня оевіза (Українеька 

мова і лігерагура). Пеихологія»
Снеціальніеть 014.01 Середня оевіза Українеька мова і

лізеразура
Оевізньо-нрофееійна програма «Середня оевіза (Мова і 

лізеразура (англійеька). Українеька мова і лізеразура або
роеійеька мова і літеразура)

Оевіз ньо-нрофееійна програма «Сере/ція оевіза (Мова і 
література (англійеька). Пеихологія» 

Снеціальніеть 014.021 Середня оевіга (Англійеька мова і
лізеразура)

Оевіззіьо-нрофееійна програма «Середня оевіза 
(Іегорія). Пеихологія»

Оевітньо-нрофееійна програма «Середня оевіга (Іегорія, 
англійеька мова і література)»

Сненіальніезь 014.03 Середня оевіза (Історія)
Галузь знань 05 Соціальні за новедінкові науки 

Оевізньо-нрофссійна іірої рама «Практична психологія» 
Сненіальніезь 053 Психолоіія 

Галузь знань 035 Філологія 
Оевітньо-нрофееійна програма «Філологія (переклад 

(англійська; німецька або французька мови))» 
Сненіальніезь 035.041 Германські мови за літератури (нерскла/і

включно), нерніа -  англійська

! КУРС

/ семестрі ІН тижнів) і 15 вересня 2022 р. по 15 січня 2023 р. 
Складаїпія залікових модулів з /б січня 2023 р. по 29 січня 2023 р.



// семестрі !Н тижнів) і 6 лютого 2023 р. по 11 червня 2023 р. 
Складання чалікових модулів г 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

«українська мана та .итсратура, апс.тп ька мова та шрут.щца 
.іітсратура», «українська мова та іітсратура, російська мова», 

«українська мова та .итсратура, нсн.хо.югія» - 
/ тн.жОень ф о.іькіорн о ї нрактнкн (б а  віОрнву віО навчання) 

«історія, нснхо.іогія», «історія, анг.іійська мова та шрубі.жна іітсратура» - 
/ ти.Ж'день архівно-муинт ої/архео.ю гічноїпракт ики (б а  відриву від навчання)

II КУРС

ПІ семестрі 18 тижнів) -  з І вересня 2022 р. по !січня 2І)23 р.
Складання залікових модулів -  з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

IV се.честр і 16 тнліснів  ̂ 2 тн.жні іпедагогічна практика
інавчальна)/пснхолого-пе()агогічпа практика і навчальна) психологічна
практика інавчальна. діагностична)) з 6 лютого 2023 р. по і І червня 2023 р. 
Складання залікових мо/іулів з 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

«українська .мова та .іітсратура, анг.іінська .мова та шрубі.жна
іітсратура», «українська .мова та .іітсратура, російська .мова», 

«українська .мова та .іітература, нсн.хо.югія» - І тн.жбснь 
біа.іекнниогічної практ ики (беї відриву від навчання)

Педагогічна практика (навчальна) /пснхолого-педагогічна практика 
інавчальна) /психологічна практика інавчальна. діагностична))- з 6 лютого 
2023 р. по 19 лютого 2023 р.
Здача документації (щоденник практики) з 20 лютого 2023 р. по 24 лютого
2023 р. '
Здача документації(звіти з відповідних аспектів) з 27 лютого 2023 р. по З 
березня 2023 р.
Захист практики і 6-2З березня 2023 р.

/V  се.честр і !8 тижнів) з 6 нотого 2023 р. по і І червня 2023 р.
Складання залікових модулів з 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

* «фі.іо.іогі» германські мови иш .іітератури (перекіш ) вкіїочн о), перша - аиг.ііисвка» - 2 т іі.тиі 
' ііерекіаОацька практ ика (иавчагиша. оеі віРриву ві<) ііавчаиия)

т  КУРС

Усе.честр і 18 тн.жнів) з 1 вересня 2022 р. по 1 січня 2023 р.
Складання залікових модулів -  з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

VI се.честрі 14 тн.жнів \ 4 тн.жні (педагогічна практика в 2130В) з 
6 лютого 2023 р. по 14 травня 2023 р.
Складання залікових модулів з 15 травня 2023 р. по 28 травня 2023 р.

Педагогічна практика в /ІЗОВ червень-серпень 2023 р.



V! семестр! /6 тилсиів \2 пиілс/іі (психо.іосічіїа практика 
(виробіІича)/перскладаі(ька практика (иавча.іьио-про(І)ссіииа) і 6 тотосо 
2023 р. по / / червня 2023 р.
Склала)ііія залікових мо/іулів з 12 червня 2023 р. по ЗО червня 2023 р.

Психо.'іоеічиа практика (виробнича)/перек.чабаііька практика (иавча.іьио- 
професіииа) - з 6 лютого 2023 р. по 19 лютого 2023 р.
Здача докумеитації(щодеииик практики) з 20 лютого 2023 р. по 24 лютого 
2023 р. ^
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з 27 лютого 2023 р. по і  
березня 2023 р.
Захист практики 16-23 березня 2023 р.

Здача курсових робіт 2-5 травня 2023 р.
Захист курсових робіт 17-19 травня 2023 р

IV  КУРС

VII семестр (18 тижнів) - з і  вересня 2022 р. по І січня 2023 р.
Складання залікових модулів -  з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

Здача докумеитаїцї з педагогічної практики в Д'ЮВ/перекладацької практики
(иавчальио-професіииої)( щоденник практики).7-Ю вересня 2022 р.
Здача документації педагогічиаї практики в ДЗОВ/перекладацької практики 
(иавчальио-професіииої)( іцодеииик спостережень) 2 і -29 вересня 2022 р. 
Захист педагогічної практики в ДЗОВ/перекладацької практики (иавчальио- 
профееіітої) 17-31 жовтня 2022 р.

VI/ семестр (14 тижнів^ 4 ти.жиі (психологічна практика (науково- 
виробнича). перекладацька практика (виробнича)) з і вересня 2022 р. по 
і січня 2023 р.
Складання залікових модулів з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

Психологічна практика (науково-виробнича)/ перекладацька практика 
(виробнича)) — з 19 вересня 2022 р. по 16 жовтня 2022 р.

Здача документації (щоденник практики) психологічної практики (науково- 
виробничої)/ перекладагіької практики (виробничої)) з 17 ж'овтня 2022р. по 21 
.жовтня 2022 р.
Здача доку.ментації (звіти з відповідних аспектів) з психологічної практики 
(науково-виробничої)/ перекладацької практики (виробтичої)) з 24 .жовтня 
2022 р.по2Н .жовтня 2022 р.
Захист психологічної практики (науково-виробничої)/ перек.іадацької практики 
(виробничої)) з 14 листопада 2022 р. по 18 .іистопада 2022 р.



VIH семестр (К) ітіжиів і 6 тижнів педагогічна практика в школі 
(внробннча) з 6 лютого 2023 р. по 28 травня 2023 р.
Складання залікових модулів з 29 травня 2023 р. по 11 червня 2023 р.

Педагогічна практика (виробнича) в ЗЗСО/ пснхолого-педагогічна практика 
(внробннча) в ЗЗСО з 6 лютого 2023 р. по 19 березня 2023 р.

Здача документації (щоденник практики) з педагогічної практики (виробничої) 
в ЗЗСО/ пеихолого-педагогічної практики (виробничої) в ЗЗСО з 20 березня 
2023 р. по 26 березня 2023 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики 
(виробничої) в ЗЗСО/ пеихолого-педагогічної практики (виробничої) в ЗЗСО з З 
квітня 2023р. по 9 квітня 2023 р.
Захнет з педагогічної практики (виробничої) в ЗЗСО/ пси.холого-педагогічної 
практики (виробничої) в ЗЗСО з 24 квітня 2023 р. по ЗО квітня 2023р

Здача курсових робіт 2-5 травня 2023 р.
Захист курсових робіт /7-19 травня 2023 р

VIII семестр (16 тн.жнів ) з 6 лютого 2023 р. по 28 травня 2023 р.
Складання залікових модулів з 29 травня 2023 р. по II червня 2023 р.

VIII семестр (12 тн.жнів ( 4 тижня педагогічна практика (виробнича)) з 6 
лютого 2023 р. по 28 травня 2023 р.
Складання залікових модулів з 29 травня 2023 р. по II червня 2023 р.

Педагогічна практика (внробннча) в ЗЗСО з 6 лютого 2023 р. по 5 березня 
2023 р.

Здача документації(іцоденник практики) педагогічної практики (виробничої) в 
ЗЗСО 6 березня 2023 р. по 10 березня 2023 р.
Здача документаїцї (звіти з відповідних аспектів) педагогічної практики 
(виробничої) в ЗЗСО з 27 березня 2023 р. по ЗІ березня 2023 р.
Захнет педагогічної практики (виробничої) в ЗЗСО з 18 квітня 2023 р. по 21 

квітня 2023 р.

Здача курсових робіт 2-5 травня 2023 р.
Захнет курсових робіт 17-19 травня 2023 р

АТЕСТАЦІЯ здобувачів иа здобуття осіитиього ступеня бакалавр з 12 червня 
2023 р. но ЗО червня 2023 р.



Освітній ступінь «Магістр»
Галузь знань 01 Освіта

Освігньо-нрофесійна програма «Середня освіта (Українська мова
і література). Психологія»

Освігньо-нрофесійна програма «Середня освіта (Українська мова 
і література. Англійська мова і література)» 

Снеціальність 014.01 Українська мова і літера гура 
Освігньо-нрофесійна нроірама «Середня освіта (Мова і 

література (аінлійська). Психологія» 
Освітньо-професійна нроірама «Лінгводндакттічні стратеїії 

навчання англійської мови, друї ої мови (українська, російська)» 
Снеціальність 014.021 Сере/нія освіта (Англійська мова і

література)
Осві гньо-нрофесійна програма «Середня освіта (Історія, 

ані лійська мова і література)»
Осві гньо-нрофесійна іірої рама «Середня освіта (Історія).

Психолої ія»
Снеціальність 014.03 Середня освіта (Історія)

Галузь знань 035 Філолої ія
Осві І ньо-нрофссійна програма «Сучасні філологічні студії: 

українська, англійська аГю роснтська мови і літсра гурн» 
Снеціальність 035.01 Українська мова і література 

Освігньо-нрофесійна програма «Переклад і міжкультурна 
комунікація (англійська; німецька або французька мовц)» 

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

Галузь знань 05 Соціальні та новедінкові науки 
Осві гньо-нрофесійна програма «Практична психологія» 

Снсніальніст ь 053 Психологія

1 КУРС

/ семестрі 16 тижнів) з І .жовтня 2022 р. по 15 січня 2023 р.
Складаїїня залікових модулів з 16 січня 2023 р. по 29 січня 2023 р.

/ /  семестрі ІН тн.жнів) -  з 6 лютого 2023 р. по 11 червня 2023 р. 
Складання залікових модулів з 12 червня 2023 р. по Зі) червня 2023 р.



ПКУРС

/ / /  семестрі 2 тижні * 8 тижнів педагогічна практика в закладах профільної 
середньої освіти  ̂ 5 тижнів)— з І вересня 2022 р. по 11 грудня 2022 р.
Складання залікових модулів — з 12 грудня 2022 р. по 18 грудня 2022 р.

Педагогічна практика в закладах профільної середньої освіти/ практика 
психологічна педагогічна/ практика психологічна виробнича — з 12 вересня 2022 
р. по б листопада 2022 р.

Здача документації(щоденник практики)з педагогічної практики в закладах 
профільної середньої освіти /  практики психологічної педагогічної /  практики 
психологічної виробничої - 7-11 листопада 2022 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з педагогічної практики в 
закладах профільної середньої освіти/ практики психологічної педагогічної/ 
практики психологічної виробничої -  14-18 листопада 2022 р.
Захист педагогічної практики в закладах профільної середньої освіти/ 
практики психологічної педагогічної/ практики психологічної виробничої - 
1 -5 грудня 2022 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня магістр;
1 ноток -  з 19 грудня 2022 р. по 3 1 грудня 2022 р.,
П поток з 9 січня 2023 р. по 22 січня 2023 р.

Заочна форм а здо б уття  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)»
Спеціальність 014.01 Середня освіта Українська мова і

література

І КУРС
Настановна сесія (10 днів)- з 17 жовтня 2022 р. по 26 жовтня 2022 р.
Зимова сесія (9 днів) -  з 10 січня 2023 р. по 18 січня 2023 р.
Весняна / Літня сесія (II днів) -  з 8 червня 2023 р. по 18 червня 2023 р.

II КУРС
Настановна сесія (10 днів) — з З жовтня 2022 р. по 12 жовтня 2022 р. 
Зимова сесія (10 днів) -  з 20 грудня 2022 р. по 29 грудня 2022 р. 
Весняна / Літня сесія (10 днів) -з  29 травня 2023 р. по 7 червня 2023 р.



/ / /  КУРС
І Іастаиовна сесія (9 днів) — з 22 вересня 2022 р. по ЗО вересня 2022 р.
Зимова сесія (10 днів) - з 15 грудня 2022 р. по 24 грудня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (21 днів) з 7 квітня 2023 р. по 27 квітня 2023 р.

ідача курсових робіт 7-10 квітня 2023 р.
Іахнст курсових робіт 23-26 квітня 2023 р.

IV  КУРС
І Іасгановна сесія (Ю днів) з 12 вересня 2022 р. по 21 вересня 2022 р.
Зимова сесія (14 днів) з 1 грудня 2022 р. по 14 грудня 2022 р.
І^ссняна / Літня сесія (16 днів) - з  11 травня 2023 р. по 26 травня 2023 р.

Педагогічна практика (виробнича) в ЗЗСО з 6 лютого 2023 р. по 5 березня 
2023 р.

Здача документації(щоде}тик практики) педагогічної практики (виробничої) в 
ЗЗСО 6 березня 2023 р. по 10 березня 2023 р.
Здача документаїїії (звіти з відповідних аспектів) педагогічної практики 
(виробничої) в ЗЗСО з 27 березня 2023 р. по ЗІ березня 2023 р.
Захист педагогічної практики (виробничої) в ЗЗСО з 15 пу?авия 2023 р. по 25 
травня 2023 р.

АТЕСТАЦІЯ здобувачів на отримання освітні>оіо ступеня бакалаїір з 1 
червня 2023 р. но 14 червня 2023 р.

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

Снеціальиісгь 014.03 Середня освіта (Історія)

! КУРС
1 Іастаиовна сесія (5 днів) з 17 жовтня 2022 р. по 24 .жовтня 2022 р.
Зимова сесія (II днів) з 10 січня 2023 р. по 20 січня 2023 р.
Весняна / Літня сесія (II днів) з (V червня 2023 р. по 15 червня 2023 р.

П КУРС
І Іаст аиовна сесія Г  днів) -  з З .жовтня 2022 р. по 9 .жовтня 2022 р.
Зимова сесія ПО днів) - з 20 грудня 2022 р. по 29 грудня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (ІЗ днів) -  з 29 травня 2023 р. по 10 червня 2023 р.

/II КУРС
1 Іастаиовна сесія (10 днів) - з 22 вересня 2022 р. по 1 жовтня 2022 р. 
Зимова сесія (9 днів) з 15 грудня 2022 р. по 23 грудня 2022 р.



І^ссияиа / Літня сесія (2! ônia) з 7 квітня 2023 р. по 27 квітня 2023 р.

Здача курсових робіт 7-Ю квітня 2023 р.
Захист курсових робіт 23-26 квітня 2023 р.

IV КУРС

І Іастаїїовна сесія ПО Опів) з 12 вересня 2022 р. по 2 і вересня 2022 р.
Зимова сесія П2 ôniej з І ерудня 2022 р. по і 2 ерудня 2022 р.
Весняна / Літня сесія (ІН Опів) з 11 травня 2023 р. по 2Н травня 2023 р.

Педагогічна практика (виробнича) в ЗЗСО з 6 лютого 2023 р. по 5 березня 
2023 р.

Здача документації(іцоденннк практики) педагогічної практики (виробничої) в 
ЗЗСО 6 березня 2023 р. по 10 березня 2023 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) педагогічної практики 
(виробничої) в ЗЗСО з 27березия 2023 р. по ЗІ березня 2023 р.
Захист педагогічної практики (виробничої) в ЗЗСО з !Н травня 2023 р. по 25 
травня 2023 р.

ЛТКХТЛЦІЯ здобувачів на отримання освітін>оіо ступеня бакалавр з 1 
червня 2023 р. но 14 червня 2023 р.

Г алузь знань 05 Соціальні за новедінкові науки 
Освіїньо-нрофесійна nporpaivia «Практична нсихолої ія» 

Снсніальнісз ь 053 Психологія
/  КУРС
1 Іастановна сесія (9 днів) -  з 17 жовтня 2022 р. по 25 жовтня 2022 р.
Зимова сесія ПО днів) ■ з 10 січня 2023 р. по 19 січня 2023 р.
[весняна / Літня сесія ПІ Оп'ио з 8 червня 2023 р. по 18 червня 2023 р.

І/ КУРС  '
І Іастановна сесія (" Оніа/ з З жовтня 2022 р. по 9 жовтня 2022 р.
Зимова сесія ПО оиів) з 20 грудня 2022 р. по 29 грудня 2022 р.
І^ссияна / Літня сесія ПЗ Оиів) з 29 травня 2023 р. по 10 червня 2023 р.

/ / /  КУРС
1 Іастановна сесія (9 Оиів) -- з 22 вересня 2022 р. по ЗО вересня 2022 р. 
Зимова сесія ПО Оиів) - з 15 грудня 2022 р. по 24 грудня 2022 р. 
Весняна / Літня сесія (21 Оиів) -  з 7 квітня 2023 р. по 27 квітня 2023 р.

Здача курсових робіт 7-Ю квітня 2023 р.
Захист курсових робіт 23-26 квітня 2023 /л



ІІсихологічиа практика (діагностична) - і 6 лютого 2023 р. по !9 лютого 2023 
Р-
ідача док}'мептаііії(иіодсииик практики) з 20 лютого 2023 р. по 24 лютого 
2023 р. '
Здача докумеитацп(івіти з відповідних аспектів) з 27 лютого 2023 р. по .•> 
березин 2023 р.
Захист практики 16-23 квітня 2023 р.

IV КУРС
І Іастаїїовна сесія (10 Оиів) -  з 12 вересня 2022 р. по 21 вересня 2022 р.
Зимова сесія (ІЗ днів)- з 1 грудня 2022 р. по 13 грудня 2022 р.
І^ссияна / Літня сесія (Г  днів) з І і травня 2023 р. по 27 травня 2023 р.

Психологічна практика (виробнича) — з 17 жовтня 2022 р. по /З листопада
2022 р.
Здача документації (щоденник практики) з 14 листопада 2022 р. по 17 
листопада 2022 р.
Здача документації (звіти з відповідних аспектів) з 2(3 листопада 2022 р. по 
ЗО листопада 2022 р.
Захист практики з 18 травня 2023 р. по 25 травня 2023 р.

ЛТК.СТЛЦІЯ здобувачів на отримання освітнього ступеня бакалавр з І 
червня 2023 р. но 14 червня 2023-р.

Курсові роботи

Факультет ромапо-гермаїїських мов 
Денна форма здобуття освіти 

С'ііеціа.іьііісіі> 014.021 С'ерсліія осиііа (Англійська мова і ліїсраіура)  
Сіісціа.іьііісгь 014.022 Середня оевіга (Німецька мова і .іііерагура) 

Сненіа.іьніеі ь 014.023 Середня оевіга (Фраііну н>ка мова і лігераїлра) 
Сненіадьніегь 014.024 Середня оевіга (Іенанеька мова і лігераїлра)

II курс (IV' семестр)
(курсова робота ? педагогіки)

ЗОича курсових робіт 2-5 травня 2023 р. 
Захист курсових робіт / 7-І 9 травня 2023 р.

IV' курс (VII семестр)
( курсова робота ч фаху )

Знача курсових робіт 19-23 грудня 2022 р. 
Захист курсових робіт 9-13 січня 2023 р.



Гііеціа.іьііість 0.^5.041 (|>i.io.ioi isi I срмаїїс'ькі моті la .іігера іл pii 
(іісрекмал икміочіїо), іісріїїа - аііі .ііііська

/ / /  курс (УІ семестр)
( ку рсова робо І а в (|)іло:іоі ії)

ІОачи курсових робіт 2-5 травня 2023 р. 
кіхист курсових робіт 17-19 травня 2023 р

Заочна форма здобуття освіти 
С'ііеіііальїіісгь 014.021 Середня оевіїа (Ліігліііеька мова і лігераіура) 
Смеиіа.іьіііегь 014.022 Середня оевіїа (Німецька мова і лігераіура) 

Сііеціальїііеіь 014.023 Середня оевіта (Французька мова і .іігераіура) 
Сненіальніеть 014.024 Середня оевіга (Іенанеька мова і ліі ерагу ра)

/ / /  курс (У семестр)
(курсова робоїа з іісдагої ікп)

ібача курсових робіт 15-16 грудня 2022 р. 
кіхист курсових робіт 21-22 грудня 2022 р.

! У курс (У11 семестр)
(курсова робота з фаху)

к)ача курсових робіт -2-4 грудня 2022 р. 
кіхист курсових робіт 13-14 грудня 2022 р.

Факультет соціальної та мовної комунікації

Деииа форма здобуття освіти

III курс (УІ семестр)
Сненіа.іьніеіь 014.03 С'ередня оевіїа (Іеюрія), додаткова енеціа.іьніеіь 014.02 

Середня оевіїа (Мова і літерагура (англіііеька));

Сненіальніеіь 014.03 Середня оевіга (Іеюрія), додаїкова ененіальніеі ь 053
ГІенхолої ія:

Сненіа.іьніегь 014.02 Середня оевіга (Мова і .іііерагура (ані.ііііеька)), доііаїкова
ененіальніегь 053 ІІенхо.іогія:

Снеціа.іьніегь 014.01 С'ередня оевіга Українеька мова і лігера гура, дода і кова 
ененіа.іьніегь 014.02 С ередня оевіїа (Мова і .іігерагура (ані ліііеька));

Сііеніа.іьніегь 014.01 Середня оевіга Українеька мова і лі гера гура, дода гкова
ененіа.іьніегь 053 Ііенхо.іоі ія;



(іісціа.іьіііс 11> 014.01 С'сре.ііія осиііа Українська моїиі і .іі і ера іура, до іа г кока 
сіісіііа.іьііісіь 014.02 С средіїя оскіга (Мова і .ііїсрагура (росііісі>ка)):

Сіісіііа.іьііісІь 014.02 Середня оевіга (Мова і .іітераіура (ані.ііііеька)), додаїкова 
еііеніа.іьніегь 014.02 Середня оевіїа (Мова і .іііераіура (російська)):

С неніа.н>ніегь 014.02 Середня оевіга (Мова і .дігература (ані ліііеька)), додаїкова 
ененіальніеть 014.01 Середня освіта Українська мова і літерагура:

(Курсова робоїа (1 сіісціа.іі,иісгь))

ідича курсових робіт 2-5 травня 2023 р 
Захист курсових робіт 17-І 9 травня 2023 р

Сненіа.іьніе І ь 053 І Іенхологія:

(Курсова робота і іісихолоі ії)

ЗОичи курсових робіт 2-5 травня 2023 р 
Захист курсових робіт 17-19 травня 2023 р

С'нсніальнісгь035.041 Філолої ія. І'ерманеькі мови та лігерагури (переклад включно), 
нерніа -  ані .ііііеька , додаткова ененіальніеть: 035.043 Фі.іолотія. І срманські мови та 

• іііераіурн (нсрек.іад вк.ночно), нерніа -  німецька //035.055 Філологія. Романські мови 
та лііераіурн (нерек-лад включно), нерніа -  франнудька.'

Курсова робота (псріїїа іііотсмна мова)

3()ача курсових робіт 2-5 травня 2023 р 
Захист курсових робіт 17-19 травня 2023 р

IV курс (VIII семестр)

Сненіа.іьніеіь 014.03 Середня оевіга (Іеюрія), додаткова ененіа.іьніеть 014.02 
Середня освіта (Мова і література (англійська));

Сненіа.іьніеть 014.02 Середня освіта (Мова і література (антліііеька)), додаткова 
ененіальніеть 014.01 Середня оевіїа Українеька мова і література:

ененіальніеть 014.01 Середня освіта Українська мова і література, додат кова 
ененіальніеть 014.02 Середня освіта (Мова і .тіїераіура (ант.тіііеька)):

ененіальніеть 014.01 ( ередня освіта Українеька мова і .тіїераіура, додаткова 
ененіа.тьніеть 014.02 Середня освіта (Мова і .іііераіура (роеіііеька)):

Сііеіііа.тьніет ь 014.02 Середня оевіїа (Мова і .тіїераіура (ані.тійеька)), додаткова 
ененіа.тьніеть 014.02 Середня освіта (Мова і .тіїераіура (роеіііеька)):



(курсова робо га (2 сисціальиісі ь))

і()ичсі курсових робіт 2-5 травня 2023 р 
кіхііст курсових робіт 17-19 травня 2023 р

Сіісиіальііість035.041 Філолої ія. І’ерімаїїські мови та лігсратури (переклад включно), 
перта -  аііиіійеька, додаткова сііеціальїіісіь 035.043 Філологія. Гермаїїеькімовн іа 

літера гурії (переклад включно), перта -  німецька/ 035.055Філологія. Ромаїїеькімовії та 
лігераіурії (ііерек.іад включно), неріїїа -  франнуїька:

(курсова робота (друга іноземна мова))

ібича курсових іюбіт 2-5 травня 2023 р 
кіхист курсових робіт 17-19 травня 2023 р

Заочна форма здобуття освіти
III курс (VI семестр)

Сненіальніеть 014.03 Середня освіта (Історія)
(курсова робота з історії)

Збичсі курсових робіт -  7-Ю квітня 2023 р. 
Захист курсових робіт 23-26 квітня 2023 р.

Сненіальїііе І ь 014.01 С ередня освіїа Українська мова і лі і ера іура
(курсова робота (українська мова або літера тура, або методики їх навчання)

Збача курсових робіт -  7-Ю квітня 2023 р.
Захист кі рсових робіт 23-26 квітня 2023 р.

Сненіальніеть 053 Пснхо.іотія
 ̂ (курсова робота з нсихолої ії)

3()ача курсових робіт -  7-Ю квітня 2023 р. 
Захист к\рсових робіт 23-26 квітня 2023 р.



Трсі ій (освітньо-науковий ) рівень вніної освіти 
Галузь знань 03 Гумані їарні науки 

Освітньо-наукова програма підготовки науково-педагогічних 
кадрів в асніран іурі зі спеціальності 032 «Історія та археолої ія»

1 КУРС

! семестр (15 тижнів) з 01 жовтня 2022р. по 15 січня 2023р.
Сюїалаїнія залікових мо/іулів з 16 січня 2023р. но 22 січня 2023р.
Канікули 23 січня 2023р. но 05 люїого 2023р.

/ /  семестрі 15 тижнів і тиждень тіту) з Обліогого 2023р. но 28 травня 
2023р. '
Звітування з 24 кінзня 2023р. но ЗОквітня 2023р.
Складання залікових модулів - з 29 травня 2023р. по 04 червня 2023р.
Канікули 05 червня 2023р. по 31 серпня 2023р.

И КУРС

/ / /  семестрі 10 тижнів) з 01 жовтня 2022р. по 1 8 грудня 2022р.
І Іауково-доелідна робота з 01 вереепя 2022р. по 30 верееня 2022р.
Звітування з 12 ііересня 2022р. но 18верееня 2022р.
Складання залікових модулів з -19 грудня 2022р. ио 25 і рудня 2022р.
Канікули 26 грудня 2022р. ио 08 січня 2023р.

/  V семестр
І Іауково-доелідна робота з 09січня 2023р. по 26 березня 2023р.
Практика з 27 березня 2023р. но 23 квітня 2023р.
Звітування з 24 квітня 2023р. но 30 квітня 2023р.
Науково-дослідна робота з 01 травня 2023р. по 18 червня 2023р.
Канікули 19 червня 2023р. ио 31 серпня 2023р.

ПІ КУРС

V семестр
І Іауково-доелідна робота з 01 вересня 2022р. но 01 січня 2023р.
Звітування з 12 вересня 2022р. но 18всресня 2022р.
Канікули з 02 січня 2023р. ио 15 січня 2023р.

VI семестр
І Іауково-доелідна робота з 16 січня 2023р. но 02 квітня 2023р. 
Практика з 03 квітня 2023р. по 23 квітня 2023р.
Звітування —з 24 квітня 2023р. но ЗО квітня 2023р. 
Науково-дослідна робота -- з 01 травня 2023р. по 18 червня 2023р.



Міжкафсдральний семінар а 19 червня 2023р. но 02 липня 2023р. 
Канікули 03 липня 2023р. но З 1 серпня 2023р.

IV КУРС

УП семестр
1 Іауково-лослілиа робота а 01 вересня 2022р. ио 01 січня 2023р. 
Звітування а 12 вересня 2022р. но 18 вересня 2022р.
Канікули а 02 січня 2023р. ио 1 5 січня 2023р.

VI/І семестр
1 Іаукоію-лослілна робота а 16 січня 2023р. но 23 квітня 2023р. 
Звітування а 24 квіїня 2023р. но 30 квітня 2023р.
1 Іауково-лослілиа робота а 01 травня 2023р. но 18 червня 2023р. 
Міжкафелральний семінар з 19 червня 2023р. по 02 липня 2023р. 
Канікули 03 липня 2023р. ио З 1 серпня 2023р.
Звітування а 1 1 вересня 2023р. но 17 вересня 2023р.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора Гстяма МЛРЧКНКО

1101 о джем о:
в. о. керівника навчально-методичного 
відділу І Іагалія СМИРІ10ВЛ


