
ГРАФІК  освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 1 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ освітніх програм  
«Міжнародні економічні відносини»,  «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні 

фінанси», «Міжнародна електронна комерція», «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні 

відносини та регіональні студії», «Міжнародні відносини», «Туризм», «Міжнародний туристичний бізнес», «Готельно-

ресторанна справа» 

1   семестр 
Навчальні заняття – з 1 жовтня 2022 р. до 11 грудня 2022 р. 

Заліки – з 5 грудня до 11 грудня 2022 р. 

Екзамени – з  12 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 

Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 

2   семестр 
Навчальні заняття – з  13 лютого до 28 травня 2023 р. 

Заліки – з  22 травня до 28 травня 2023 р. 

Екзамени – з 29 травня до 23 червня 2023 р. 
 

ПРАКТИКИ: 

Освітня програма Назва практики Термін практики 

«Туризм» Туристично-краєзнавча  з  26 червня до 16 липня 

2023 р. «Готельно-ресторанна справа» Ознайомча 
 

Канікули: 

 – з 1 липня до 31 серпня 2023 р. (для студентів всіх освітніх програм, крім  «Туризм», «Готельно-

ресторанна справа») 

– з 17 липня до 31 серпня 2023 р.  (для студентів освітніх програм «Туризм», «Готельно-ресторанна 

справа») 



ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ освітніх програм  
«Міжнародні економічні відносини»,  «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародний бізнес», 

«Міжнародні фінанси», «Міжнародна електронна комерція», «Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації», «Міжнародні відносини та регіональні студії», «Міжнародні відносини», «Туризм», 

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

3   семестр 
Навчальні заняття – з 1 вересня 2022 р. до 8 грудня 2022 р. 

Заліки – з 1 грудня до 8 грудня 2022 р. 

Екзамени – з  9 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 

Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 

4   семестр 
Навчальні заняття – з  13 лютого до 28 травня 2023 р. 

Заліки – з  22 травня до 28 травня 2023 р. 

Екзамени – з 29 травня до 23 червня 2023 р. 
 

ПРАКТИКИ: 

Освітня програма Назва практики Термін практики 

«Туризм», «Міжнародний туристичний бізнес» Екскурсійна  
з 26 червня до 16 

липня 2023 р. 
«Готельно-ресторанна справа» Навчально-виробнича  

«Міжнародні відносини та регіональні студії» Комп’ютерна 

Канікули: 

- для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та освітніх програм «Міжнародна 

інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини»   - з  1 липня  до 31 серпня 2023 р. 
- для студентів інших спеціальностей /освітніх програм - ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИК!                                                                                                       



ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ освітніх програм 
«Міжнародні економічні відносини»,  «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні 

фінанси», «Міжнародна електронна комерція», «Міжнародні відносини та регіональні студії», «Туризм», «Міжнародний 

туристичний бізнес», «Готельно-ресторанна справа» 
 

 5   семестр 
Навчальні заняття – з 1 вересня 2022 р. до 8 грудня 2022 р. 

Заліки – з 1 грудня до 8 грудня 2022 р. 

Екзамени – з  9 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 
Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 

6  семестр 
Навчальні заняття – з  13 лютого до 21 травня 2023 р. 

Заліки – з  15 травня до 21 травня 2023 р. 
Екзамени – з 22 травня до 11 червня 2023 р. 
 

ПРАКТИКИ: 

Освітня програма Назва практики Термін практики 
«Міжнародні економічні відносини»,  

«Міжнародна логістика і митна справа»,  

«Міжнародна електронна комерція» 

Зовнішньоекономічна 

(виробнича) 
з 12 червня до 9 

липня 2023 р. 
«Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси»,  
  

Виробнича 

«Туризм» Технологічна 
з 12 червня до 2 

липня 2023 р. 
«Міжнародні відносини та регіональні студії», «Міжнародний 

туристичний бізнес», «Готельно-ресторанна справа»,   

Виробнича 

 

Канікули:  ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРАКТИК!!!                                                                                



ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ освітніх програм 

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

 5   семестр 
 

Навчальні заняття – з 1 вересня 2022 р. до 8 грудня 2022 р. 

Заліки – з 1 грудня до 8 грудня 2022 р. 

Екзамени – з  9 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 

Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 

 

6  семестр 
 

Навчальні заняття – з  13 лютого до 14 травня 2023 р. 

Виробнича практика – з  15 травня до 11 червня 2023 р. 

Заліки та Екзамени – з  12 червня до 23 червня 2023 р. 

Канікули -  з  1 липня  до 31 серпня 2023 р. 
 



ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 4 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ освітніх програм  
«Міжнародні економічні відносини»,  «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні 

фінанси», «Міжнародна електронна комерція», «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні 

відносини та регіональні студії», «Міжнародні відносини» 

7  семестр 
Навчальні заняття – з 1 вересня 2022 р. до 8 грудня 2022 р. 

Заліки – з 1 грудня до 8 грудня 2022 р. 
Екзамени – з  9 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 

Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 
 

8   семестр 
Навчальні заняття – з  13 лютого до 7 травня 2023 р. 

Заліки – з  1 травня до 7 травня 2023 р. 

Екзамени – з 8 травня до 28 травня 2023 р. 
 

ПРАКТИКИ: 

Освітня програма Назва практики Термін практики 
«Міжнародні економічні відносини», 

«Міжнародна логістика і митна справа»,  

«Міжнародний бізнес», «Міжнародні 

фінанси», «Міжнародна електронна 

комерція» Перекладацька 

з 5 вересня до 8 грудня 2022 р. (протягом 7 семестру, 

без відриву від навчання) 

«Міжнародна інформація та міжнародні 

комунікації», «Міжнародні відносини»,  

«Міжнародні відносини та регіональні студії» 

з 31 жовтня до 8 грудня 2023 р. (7 семестр, без відриву 

від навчання) 

Виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра –  до 1 червня 2023 р. 
Оглядові лекції до атестаційного екзамену – з 23 травня 2023 р.  

Комплексний атестаційний екзамен за фахом та захист випускної кваліфікаційної роботи бакалавра – з 1 

червня до 23 червня 2023 р.                                                                                                     



ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 4 курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ 

спеціальностей / освітніх програм «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» 
 

7  семестр 
 

Навчальні заняття – з 1 вересня 2022 р. до 8 грудня 2022 р. 

Виробнича практика  –  з 21 листопада  до 8 грудня 2022 р.  

Заліки та Екзамени – з  9 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 

Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 

 

8   семестр 

 
Навчальні заняття – з  13 лютого до 23 квітня 2023 р. 

Заліки та Екзамени – з 24 травня до 7 травня 2023 р. 

Переддипломна практика –  з 8 травня до 28 травня  2023 р. 
 

Виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра – до 1 червня 2023 р. 
 

Оглядові лекції до атестаційного екзамену з 23 травня 2023 р. 
 

Комплексний атестаційний екзамен за фахом та захист випускної кваліфікаційної 

роботи – з 1 червня до 23 червня 2023 р.   
                                       



 ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів  1 (5) курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

спеціальності «Міжнародні економічні відносини»,  

освітніх програм «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна та європейська 

економічна інтеграція», «Міжнародний бізнес»  

магістри (1р. 4 міс. навчання) 
 

1 семестр 
Навчальні заняття – з 1 жовтня 2022 р. до 11 грудня 2022 р. 
Перекладацька практика –  з  10 жовтня 2022 р. до 4 грудня 2022 р., протягом 1 семестру (без відриву від 

навчання) 

Заліки – з 5 грудня до 11 грудня 2022 р. 

Екзамени – з  12 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 

Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 
 

2  семестр 
Педагогічна (асистентська) практика – з 13 лютого до 5 березня 2023 р. 
Навчальні заняття – з 6 березня до 21 травня 2023 р. 

Заліки – з 15 травня до 21 травня 2023 р. 

Екзамени – з 22 травня до 11 червня 2023 р. 
 

ПРАКТИКИ: 

Переддипломна (науково-виробнича) практика – з 12 червня до 2 липня 2023 р. 
Виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра – з 1 листопада 2022 р.  

Канікули – з 3 липня до 31 серпня 2023 р. 



ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 1 (5) курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

освітньої програм «Туризм»  
магістри (1р. 4 міс. навчання) 

1   семестр 
 

Навчальні заняття – з 1 жовтня 2022 р. до 11 грудня 2022 р. 

Виробнича практика  –  з 7 листопада  до 27 листопада 2022 р.  

Заліки – з 5 грудня до 11 грудня 2022 р. 

Екзамени – з  12 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 

Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 

 

2  семестр 
 

Навчальні заняття – з  13 лютого до 21 травня 2023 р. 

Заліки – з 15 травня до 21 травня 2023 р. 

Екзамени – з 22 травня до 11 червня 2023 р. 

ПРАКТИКИ: 

Переддипломна практика – з 12 червня до 2 липня 2023 р. 
Виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра – з 1 листопада 2022 р.  

Канікули – з 3 липня до 31 серпня 2023 р. 
 



ГРАФІК освітнього процесу (2021/2022 навч. рік) 

для студентів 1 (5) курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

освітніх програм «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство», 

«Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика» 

магістри (1р. 4 міс. навчання) 
 

1 семестр 

 
Навчальні заняття – з 1 жовтня 2022 р. до 11 грудня 2022 р. 

Заліки – з 5 грудня до 11 грудня 2022 р. 

Екзамени – з  12 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 

Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 

 

2 семестр 
Навчальні заняття – з  13 лютого до 21 травня 2023 р. 

Заліки – з 15 травня до 21 травня 2023 р. 

Екзамени – з 22 травня до 11 червня 2023 р. 

ПРАКТИКИ: 

Переддипломна (виробнича) практика – з 12 червня до 2 липня 2023 р. 
Виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра – з 1 листопада 2022 р.  

Канікули – з 3 липня до 31 серпня 2023 р. 
  



ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 1 (5) курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

освітніх програм «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», «Міжнародна інформаційна безпека», «Готельно-ресторанна справа» 
магістри (1р. 4 міс. навчання) 

 

1   семестр 
Навчальні заняття – з 1 жовтня 2022 р. до 11 грудня 2022 р. 

Заліки – з 5 грудня до 11 грудня 2022 р. 

Екзамени – з  12 грудня 2022 р. до 30 грудня 2022 р. 

Канікули – з 1 січня 2023 р. до 12 лютого 2023 р. 

 

2   семестр 
Навчальні заняття – з  13 лютого до 28 травня 2023 р. 

Заліки – з  22 травня до 28 травня 2023 р. 

Екзамени – з 29 травня до 23 червня 2023 р. 

Канікули – з 1 липня до 31 серпня 2023 р.            



ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 2 (6) курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

магістри (1р. 4 міс. навчання) 
 3 семестр 

 

спеціальностей «Туризм»,  «Міжнародні економічні відносини»  (освітні програми «Міжнародні 

економічні відносини», «Міжнародна та європейська економічна інтеграція», «Міжнародний бізнес») 
 

Навчальні заняття – з 1 вересня до 10 листопада 2022 р.  

Заліки та Екзамени – з  10 листопада до 30 листопада 2022 р.  

 
 

освітніх програм «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство», «Міжнародні 

відносини та регіональні студії: європеїстика» 

Навчальні заняття – з 1 вересня до 10 листопада 2022 р.  

Педагогічна практика  - з 17 жовтня до 6 листопада 2022 р. (протягом 3 тижнів без відриву від 

навчання) 

Заліки та Екзамени – з 10 листопада до 30 листопада 2022 р.  
 

освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» 
Виробнича практика – з 5 вересня до 16 жовтня 2022 р. 

Переддипломна практика – з 17 жовтня до 27 листопада 2022 р. 

Заліки з практики  – 28 листопада 2022 р. 
 

Виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра  –  до 1 грудня 2022 р. 

Оглядові лекції до атестаційних екзаменів – з 28-30 листопада 2022 р.  

Атестаційні екзамени та захист випускних кваліфікаційних робіт – з 1 до 24 грудня 2022 р. 



  

ГРАФІК освітнього процесу (2022/2023 навч. рік) 

для студентів 2 (6) курсу денної форми навчання факультету МЕВ та ТБ  

магістри (1р. 4 міс. навчання) 
3 семестр 

 

 освітні програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

«Міжнародна інформаційна безпека» 
 

 

Навчальні заняття – з 1 вересня до 6 жовтня та з  27 жовтня до  24 листопада 2022 р.  

Переддипломна (виробнича) практика -  з 6 жовтня до 27 жовтня 2022 р. 

Заліки та Екзамени – з 24 листопада до 7 грудня 2022 р.  
 

Виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра  –  до 7 грудня 2022 р. 

Захист випускних кваліфікаційних робіт – з 15 до 24 грудня 2022 р. 
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