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про організацію навчального процесу
2017-2018 навчального року
для студентів денної та заочної форм навчання
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити графік навчального процесу у 2017-2018 навчальному році
для студентів денної форми навчання таким чином:
1.1 Перший модульний контроль в осінньому семестрі з дисциплін,
відповідно до робочих навчальних планів, провести під час теоретичних занять
з 20.10.2017 р. по 26.10.2017 р..
1.2 Другий модульний контроль з дисциплін, відповідно до робочих
навчальних планів, провести під час теоретичних занять з 08.12.2017 р. по
14.12.2017 р..
1.3 Зимову екзаменаційну сесію провести
з 15.12.2017 р. по
23.12.2017 р..
1.4 Здача академзаборгованості:
- п о відомості «А» з 26.12.2017 р. по 30.12.2017 р.;
- по відомості «К» з 02.03.2018 р. по 09.03.2018 р..
2. Початком
весняного семестру вважати 2 лютого 2018 року. З 2
лютого по 28 лютого 2018 року провести усі види практик. Навчальні заняття
розпочати з 2 березня 2018 року.
2.1. Перший модульний контроль для студентів І-ІІІ курсів та V - гс
курсу з дисциплін , відповідно до робочих навчальних планів, ввесняному
семестрі провести під час теоретичних занять з 20.04.2018 р. по 26.04.2018 р..
2.2. Другий модульний контроль для студентів І-ІІІ курсів та V - го курсу
з дисциплін, відповідно до робочих навчальних планів, в весняному семестрі
провести під час теоретичних занять з 08.06.2018 р. по 14.06.2018 р..
2.3 Літню екзаменаційну сесію для студентів І-ІІІ курсів та V - го курсу
провести з 15.06.2018 р. по 23.06.2018 р..
2.4. Здача академзаборгованості:
- по відомості «А» з 26.06.2018 р. по 30.06.2018 р.;
- по відомості «К» з 28.08.2018 р. по 09.09.2018 р..
2.5. Для студентів IV - го курсу та II —го курсу за скороченим терміном
навчання модульний контроль у весняному семестрі з дисциплін, відповідно до
робочих навчальних планів, провести під час теоретичних занять з 13.04.2018р.
по 19.04.2018р..
2.6. Літню екзаменаційну сесію для студентів IV - го курсу та II - го
курсу за скороченим терміном навчання провести з 20.04.2018 р. по
26.04.2018 р..

3.
Затвердити графік навчального процесу у 2017-2018 навчальному році
для студентів заочної форми навчання таким чином:
Настановна сесія:
I курс - з 09 грудня по 20 грудня 2017 р.
II курс - з 29 вересня по 11 жовтня 2017 р.
III курс - з 20 листопада по 06 грудня 2017 р.
IV курс (технічні спеціальності) - з 12 вересня по 28 вересня 2017 р., крім
напряму 6.010104 «Професійна освіта».
Для напряму 6.010104 «Професійна освіта» настановну сесію провести з
17 жовтня по по 02 листопада 2017 р.
IV курс (економічні спеціальності) - з 17 жовтня по 02 листопада 2017
РV курс (технічні спеціальності — бакалаври) — з 17 жовтня
листопада 2017р.

по
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V, VI курс (магістри, перший рік навчання) - з 03 листопада по 19
листопада 2017 р.
VI курс
(магістри,
другий
рік
навчання)
спеціальності
076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Економіка підприємства),
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Товарознавство та
експертиза в митній справі), 073 «Менеджмент» (Логістика), 073 «Менеджмент»
(Менеджмент), 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 101 «Екологія» настановну
сесію провести з 29 вересня по 13 жовтня 2017 р.
I курс за скороченим терміном навчання - з 20 листопада по 06 грудня
2017 р.
II і III курси за скороченим терміном навчання - з 17 жовтня
листопада 2017 р.

по 02

Настановно - екзаменаційна сесія:
I курс - з 10 травня по 21 травня 2018 р.
II курс - з 24 березня по 05 квітня 2018 р.
III курс - з 11 квітня по 28 квітня 2018 р.
IV курс (технічні спеціальності) - з 12 березня по 29 березня 2018 р., крім
напряму 6.010104 «Професійна освіта».
Для напряму 6.010104 «Професійна освіта» настановно-екзаменаційну
сесію провести з 10 січня по 26 січня 2018 р.
IV курс (економічні спеціальності) - 10 січня по 26 січня 2018 р.
V курс (технічні спеціальності - бакалаври) - з 10 січня по 26 січня 2018 р.

V, VI курси (магістри, перший рік навчання)
сесію провести з 15 січня по 31 січня 2018 р.

настановно - екзаменаційну

VI
курс (магістри,
другий рік навчання)
спеціальностей
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Економіка підприємства),
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Товарознавство та
експертиза в митній справі),
073 «Менеджмент» (Логістика), 073
«Менеджмент» (Менеджмент), 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 101
«Екологія» зимову екзаменаційну сесію провести з 03 листопада по 07
листопада 2017 р.
I курс за скороченим терміном навчання - з 11 квітня по 28 квітня 2018 р.
II і III курси за скороченим терміном навчання - з 10 січня по 26 січня 2018 р.
Екзаменаційна сесія:
I курс - з 18 червня по 23 червня 2018 р.
II курс - з 22 травня по 25 травня 2018 р.
III курс - з 11 червня по 15 червня 2018 р.
IV курс (технічні спеціальності) - з ЗО травня по 03 червня 2018 р., крім
напряму 6.010104 «Професійна освіта».
Для напряму 6.010104 «Професійна освіта» літню екзаменаційну сесію
провести з 01 березня по 06 березня 2018 р.
IV курс (економічні спеціальності) - з 01 березня по 06 березня 2018 р.
V курс (технічні спеціальності - бакалаври) - з 01 березня по 06 березня
2018 р.
V, VI курси (магістри, перший рік навчання) - з
червня 2018 р.

04 червня

по 09

I курс за скороченим терміном навчання - з 11 червня по 15 червня
2018 р.
II і III курси за скороченим терміном навчання - з 01 березня по 06
березня 2018 р.

4. У зв’язку з реорганізацією структури університету в робочих навчальних
планах використовувати наступну абревіатуру кафедр:
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Факультети

Факультет комп'ютерних
наук та інформаційних
технологій

Технологічний факультет

Скорочена
Кафедри
назва

ФКНІТ

ТФ

Кафедра комп'ютерної
інженерії

КІ

Кафедра комп'ютерних
технологій

кт

Кафедра фундаментальних
наук

ФН

Кафедра автоматизації та
комп’ютерно - інтегрованих
технологій
Електроніки та
телекомунікацій
Кафедра прикладної
механіки
Кафедра матеріалознавства
Кафедра фізичного
виховання

Машинобудівний
факультет

МБФ

Кафедра приладобудування
Кафедра автомобілів і
транспортних технологій
Кафедра інженерного та
комп’ютерного забезпечення
агропромислового комплексу
Кафедра інженерної та
комп'ютерної графіки
Кафедра обладнання
переробних виробництв
Кафедра галузевого
машинобудування

Факультет будівництва та
дизайну

Кафедра будівництва та
цивільної інженерії
ФБД

Кафедра дизайну
Кафедра технічної механіки

Факультет екології та
прштадо-енергетичних
систем

Факультет бізнесу

Кафедра екології
Ф ЬІшС

Кафедра електропостачання
Кафедра туризму та
цивільної безпеки

ФБ

Абревіатура
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ФВих
ИБ
АТТ
ІКЗ А1ТК
ІКГ
ОПВ
ГМ
БДН

д
тм
ЕОС
____ ЕЕ ....
Г і ЦБ

Кафедра менеджменту

МО

Кафедра маркетингу

МІС

Кафедра підприємництва.
торгівлі та біржової
діяльності

ПТБ

Кафедра товарознавства та
експертизи в митній справі
Кафедра міжнародних
економічних відносин

Факультет обліку та
фінансів

ФОФ

ТЕМ С
МЕВ

Кафедра економіки

ЕК

Кафедра обліку та'
оподаткування
Кафедра фінансів,
банківської справи та
страхування

ОП

Кафедра гуманітарних наук
та права
Кафедра української та
іноземної лінгвістики

Ф БС
ГН іП
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ПОГОДЖЕНО

Начальник навчального відділу

Проректор з науковопедагогічної роботи

С.В. Масечко

В.І. Талах

