
ГРАФІК  навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 1 курсу денної форми навчання факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу спеціальностей та спеціалізацій «Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», 

«Міжнародний бізнес», «Міжнародні відносини та регіональні студії» 
 

1   семестр 
Навчальні заняття – з 1 вересня по 25 грудня 2016 р. 

Заліки – з 19 грудня по 25 грудня 2016 р. 

Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 
 

2   семестр 
Навчальні заняття – з  9 лютого по 31 травня 2017 р. 

Заліки – з  24 травня по  31 травня 2017 р. 

Екзамени – з 1 червня по 21 червня 2017 р. 
ПРАКТИКИ: 

Туристично-краєзнавча практика для студентів спеціальності «Туризм» - з 22 червня  по 13 липня 

2017 р. 

Ознайомча практика для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»  -  з  22 червня  

по 13 липня 2017 р. 

Канікули: 
 – з 22 червня по 31 серпня 2017 р. (для студентів спеціальностей /спеціалізацій «Міжнародні економічні 

відносини», «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні 

відносини та регіональні студії») 
– з 14 липня по 31 серпня 2017 р.  (для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа») 

Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ напрямів підготовки 

«Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Міжнародна інформація», «Туризм», 

«Готельно-ресторанна справа», «Міжнародний бізнес», «Країнознавство» 

3   семестр 
Навчальні заняття – з 1 вересня по 25 грудня 2016 р. 

Заліки – з 19 грудня по 25 грудня 2016 р. 

Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 

4   семестр 
Навчальні заняття – з  9 лютого по 31 травня 2017 р. 

Заліки – з  24 травня по  31 травня 2017 р. 

Екзамени – з 1 червня по 21 червня 2017 р. 
ПРАКТИКИ: 

Екскурсійна практика для студентів напряму підготовки «Туризм» - з  22 червня  по 13 липня 2017 р.      
 

Навчально-виробнича практика для студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» - з  22 

червня  по 13 липня 2017 р.  
 

Навчальна практика з ЕОМ для студентів напрямів підготовки  «Міжнародні економічні відносини», 

«Країнознавство» - з  22 червня  по 13 липня 2017 р.      
 

Навчальна практика з ЕОМ для студентів напрямів підготовки  «Міжнародна інформація», «Міжнародний 

бізнес»  - з  22 червня  по 6 липня 2017 р. 
 

Канікули  – ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИК!!! 
Деканат 

                                                                                                        



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ напрямів підготовки 

«Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна інформація», «Туризм», «Готельно-

ресторанна справа», «Міжнародний бізнес», «Країнознавство» 

5   семестр 
Навчальні заняття – з 1 вересня по 25 грудня 2016 р. 

Заліки – з 19 грудня по 25 грудня 2016 р. 

Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 

6  семестр 
Навчальні заняття – з 9 лютого по 24 травня 2017 р. 

Заліки – з 17 травня по 24 травня 2017 р. 

Екзамени – з 25 травня по 15 червня 2017 р. 
 

ПРАКТИКИ: 

Зовнішньоекономічна (виробнича) практика для студентів напряму підготовки «Міжнародні 

економічні відносини» - з 16 червня по 7 липня 2017 р. 

Технологічна (виробнича) практика для студентів напряму підготовки «Туризм» - з 16 червня по 7 

липня 2017 р.       

Виробнича практика для студентів напряму підготовки «Міжнародна інформація» - з 16 червня по 30 

червня 2017 р.  

Виробнича практика для студентів напрямів підготовки «Країнознавство» та «Міжнародний бізнес» 

- з 16 червня по 7 липня 2017 р.  

Комплексна практика за фахом для студентів напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» - з 

16 червня по 7 липня 2017 р.   

Канікули – ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИК!!!                                                                                Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

напряму підготовки «Міжнародне право» 
 

5 семестр 

 
Навчальні заняття – з 1 вересня по 25 грудня 2016 р. 

Заліки – з 19 грудня по 25 грудня 2016 р. 

Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 

 

6  семестр 
Навчальні заняття – з  9 лютого по 31 травня 2017 р. 

Заліки – з  24 травня по  31 травня 2017 р. 

Екзамени – з 1 червня по 21 червня 2017 р. 
 

ПРАКТИКИ: 
Перекладацька практика - з 10 квітня по 17 травня 2017 р. (без відриву від навчання)  

 

Канікули –  з 22 червня по 31 серпня 2017 р. 
 

Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 4 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

напрямів підготовки «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна інформація»  
 

7  семестр 

Навчальні заняття – з 1 вересня по 25 грудня 2016 р. 

Заліки – з 19 грудня по 25 грудня 2016 р. 

Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 
 
 

8   семестр 

Навчальні заняття - з  9 лютого по 3 травня 2017 р. 

Заліки – з 25 квітня по 4 травня 2017 р. 

Екзамени – з 5 травня по 25 травня 2017 р.  
 

Перекладацька практика -   

для напряму «МЕВ» - з  9 лютого 2017 р. протягом 8 семестру (без відриву від навчання); 

для напряму «Міжнародна інформація»  - з 2 по 23 березня 2017 р. (без відриву від навчання) 
 

Виконання дипломної роботи бакалавра – з 16 березня по 5 червня 2017 р. 

Оглядові лекції до атестаційного екзамену з 25 травня по 4 червня 2017 р. 
 

Комплексний атестаційний екзамен за фахом та захист дипломної роботи бакалавра - з 

6 червня по 25 червня 2017 р.   

Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 4 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ 

напрямів підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» 
 

7  семестр 

Навчальні заняття – з 1 вересня по 30 листопада 2016 р. 

Заліки – з 23 листопада по 30 листопада 2016 р. 

Екзамени – з  1 грудня  по 22 грудня  2016 р. 

Канікули – з 23 грудня 2015 р. по 8 січня 2017 р. 
 

8   семестр 

Навчальні заняття - з  9 січня по 12 березня 2017 р. 

Заліки – з 6 березня по 12 березня 2017 р. 

Екзамени – з 13 березня по 26 березня 2017 р.  
ПРАКТИКИ: 

Виробнича практика -  з  27 березня по 30 квітня  2017 р.  

Переддипломна практика -  з  1 травня по 14 травня  2017 р. 
 

Виконання дипломної роботи бакалавра – з 24 жовтня по 5 червня 2017 р. 
 

Оглядові лекції до атестаційного екзамену з  5 червня по 11 червня 2017 р. 
 

Комплексний атестаційний екзамен за фахом та захист дипломної роботи бакалавра – з 12 

червня по 25 червня 2017 р.   
                                      Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 4 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ 

напряму підготовки «Міжнародне право»  
 

7  семестр 

Навчальні заняття – з 1 вересня по 30 листопада 2016 р. 

Заліки – з 23 листопада по 30 листопада 2016 р. 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА – з 1 по 24 грудня 2016 р. 
Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 
 

8   семестр 

Навчальні заняття - з  9 лютого по 3 травня 2017 р. 

Заліки – з 25 квітня по 4 травня 2017 р. 

Екзамени – з 5 травня по 25 травня 2017 р.  
 

ПРАКТИКИ: 

Виробнича практика -  7 семестр - з  з 1 по 24 грудня 2016 р. 
 

Виконання дипломної роботи бакалавра – з 23 березня по 5 червня 2017 р. 

Оглядові лекції до атестаційного екзамену з 25 травня по 4 червня 2017 р. 
 

Комплексний атестаційний екзамен за фахом та захист дипломної роботи бакалавра - з 

6 червня по 25 червня 2017 р.   

Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 5 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

спеціальності «Міжнародні економічні відносини»  - магістри (1,5 роки навчання) 
 

9   семестр 

Навчальні заняття – з 1 вересня по 25 грудня 2016 р. 

Заліки – з 19 грудня по 25 грудня 2016 р. 

Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 
 

10   семестр 

Навчальні заняття - з  3 березня по 24 травня 2017 р. 

Заліки – з 17 травня по 24 травня 2017 р. 

Екзамени – з 25 травня по 15 червня 2017 р. 
 

ПРАКТИКИ: 
Перекладацька практика -  з  1 вересня 2017 р. протягом 9 семестру (без відриву від 

навчання) 

Педагогічна (асистентська) практика – з 9 лютого по 2 березня 2017 р. 

Виробнича практика - з 16 червня по 7 липня 2017 р. 
 

Виконання дипломної роботи магістра – з 1 грудня 2016 р.  
 

Канікули – з 8 липня по 31 серпня 2017 р. 
 

Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 5 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

спеціальності «Міжнародні економічні відносини»  - спеціалісти (1 рік навчання) 
9   семестр 

Навчальні заняття – з  1 вересня по 3 листопада 2016 р. 

Заліки – з 27 жовтня по 3 листопада 2016 р. 

Екзамени  – з 4 листопада по 23 листопада 2016 р. 

Канікули – з 24 листопада по 7 грудня 2016 р. 
 

10   семестр 
Навчальні заняття – з  8 грудня 2016 р. по 8 лютого 2017 р. 

Заліки – з  2 лютого  по 8  лютого 2017 р. 

Екзамени – з 9 лютого по 23 лютого 2017 р. 
 

Переддипломна (виробнича) практика - з 1 березня по 12 квітня 2017 р.  
 

Комплексний атестаційний екзамен  з ТПП та іноземної мови – березень 2017 р. 
 

Оглядові лекції до атестаційного екзамену з  25 травня по 31 травня 2017 р. 
 

Виконання дипломної роботи спеціаліста – з 13 квітня по 31 травня 2017 р.        
 

Комплексний атестаційний екзамен за фахом та захист дипломних робіт – з 1 червня по 21 

червня 2017 р. 
 

Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 6 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини»  - магістри (2 роки навчання) 
 

11   семестр 

Навчальні заняття – з 1 вересня по 25 грудня 2016 р. 

Заліки – з 19 грудня по 25 грудня 2016 р. 

Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 

 

12   семестр 
 

ПРАКТИКИ: 

Перекладацька практика -  з  1 вересня 2017 р. протягом 11 семестру (без відриву від 

навчання) 

Педагогічна (асистентська) практика - з 9 лютого по 9 березня 2017 р.  

Переддипломна (науково-виробнича) практика  -  з 10 березня по 21 квітня 2017 р.  

Комплексний атестаційний екзамен  з ТПП та іноземної мови – березень 2017 р. 

Виконання дипломної роботи – з 22 квітня 2017 р. по 31 травня 2017 р.        

Оглядові лекції до атестаційного екзамену з 25 травня по 31 травня 2017 р. 
 

Комплексний атестаційний екзамен за фахом та захист дипломних робіт – з 1 червня по 21 

червня 2017 р. 
 

Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 5 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

спеціальності «Туризм»  -  магістри (1,5 роки навчання) 
 

9   семестр 
 

Навчальні заняття – з 1 вересня по 25 грудня 2016 р. 

Заліки – з 19 грудня по 25 грудня 2016 р. 

Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 
 

10   семестр 

 
Навчальні заняття – з  9 лютого по 31 травня 2017 р. 

Заліки – з  24 травня по  31 травня 2017 р. 

Екзамени – з 1 червня по 21 червня 2017 р. 
 

ПРАКТИКА: 
 

Переддипломна практика -  з  22 червня  по 6 липня 2017 р. 

 

Канікули –  з 7 липня по 31 серпня 2017 р. 
 

Деканат 



ГРАФІК навчального процесу (2016/2017 навч. рік) 

для студентів 6 курсу денної форми навчання  факультету МЕВ та ТБ  

спеціальності «Туризмознавство»  -  магістри (2 роки навчання) 
 

11   семестр 
Навчальні заняття – з 1 вересня по 25 грудня 2016 р. 

Заліки – з 19 грудня по 25 грудня 2016 р. 

Екзамени – з  26 грудня 2016 р. по 14 січня  2017 р. 

Канікули – з 15 січня по 8 лютого 2017 р. 
 

12   семестр 
ПРАКТИКИ: 

Перекладацька практика -  з  1 вересня 2017 р. протягом 11 семестру (без відриву від 

навчання) 

Педагогічна (асистентська) практика - з 9 лютого по 9 березня 2017 р.  

Переддипломна практика  -  з 10 по 24 березня 2017 р.  

Комплексний атестаційний екзамен  з іноземної мови та теорії і практики перекладу – 

березень 2017 р. 

Виконання дипломної роботи – з 10 березня 2017 р. по 6 червня 2017 р.        

Оглядові лекції до атестаційного екзамену з 25 травня по 31 травня 2017 р. 
 

Комплексний атестаційний екзамен за фахом та захист дипломних робіт – з 7 червня по 14 

червня 2017 р. 

Деканат 


