
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

НАКАЗ 

 

«17»  січня 2023 р.                                                                  № 10 ОД 

м. Харків 

 

 

Про зміни до графіку навчального процесу 

 у Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

 

У відповідності до постанови КМУ від 24 червня 2022 року № 711 «Про 

початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

Україні», та рекомендацій МОНУ щодо особливостей організації 2022-2023 

навчального року, - 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Зробити перенесення занять навчального процесу освітнього процесу 

весняного семестру 2022/2023 н.р. наступним чином: 

1. 1 Для студентів денної форми навчання. 

1.1.1. Для І, ІІ, ІІІ, IV (КН (125 - кібербезпека), ХТ (185 - нафтогазова 

інженерія та технології)), V курсів усіх інститутів здійснити наступні 

переміщення: 

06.02.2023 понеділок (2)  

 

 

 

 

перенести на 

 

04.03.2023 субота 

07.02.2023 вівторок (2) 11.03.2023 субота 

08.02.2023 середа (2) 18.03.2023 субота 

09.02.2023 четвер (2) 25.03.2023 субота 

10.02.2023 п’ятниця (2) 01.04.2023 субота 

13.02.2023 понеділок (1) 08.04.2023 субота 

14.02.2023 вівторок (1) 15.04.2023 субота 

15.02.2023 середа (1) 22.04.2023 субота 

16.02.2023 четвер (1) 29.04.2023 субота 

17.02.2023 п’ятниця (1) 06.05.2023 субота 

20.02.2023 понеділок (2) 13.05.2023 субота 

21.02.2023 вівторок (2) 20.05.2023 субота 

22.02.2023 середа (2) 27.05.2023 субота 

23.02.2023 четвер (2) 29.05.2023 понеділок 

24.02.2023 п’ятниця (2) 30.05.2023 вівторок 

27.02.2023 понеділок (1) 31.05.2023 середа 

28.02.2023 вівторок (1) 01.06.2023 четвер 



01.03.2023 середа (1) 02.06.2023 п’ятниця 

02.03.2023 четвер (1) 03.06.2023 субота 

03.03.2023 п’ятниця (1) 05.06.2023 понеділок 

Заліковий тиждень встановити в період - 06.06.2023-10.06.2023. 

Академічну сесію встановити в період - 12.06.2023-25.06.2023. 

1.1.2. Для студентів III курсу СГТ (017 - фізичне виховання) практику 

(08.05.2023-04.06.2023) перенести на 01.05.2023-28.05.2023. 

1.1.3. Для студентів IV курсу КН (125 - кібербезпека): 

- академічну сесію встановити в період - 06.06.2023-10.06.2023,  

- проведення ЄДКІ встановити в період - 12.06.2023-25.06.2023. 

1.1.4. Для студентів IV курсу ХТ (185 - нафтогазова інженерія та 

технології): 

- практику (01.05.2023-11.06.2023) перенести на 17.04.2023-28.05.2023, 

- академічну сесію встановити в період - 06.06.2023-10.06.2023, 

- державну підсумкову атестацію встановити в період - 12.06.2023-

25.06.2023. 

1.1.5. Для студентів IV курсу (крім студентів КН (125 - кібербезпека), ХТ 

(185 - нафтогазова інженерія та технології), СГТ (035 - філологія, спеціалізація 

10 - прикладна лінгвістика; спеціалізація 41 - германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська)) здійснити наступні переміщення: 

06.02.2023 понеділок (2)  

 

 

 

 

перенести на 

 

04.03.2023 субота 

07.02.2023 вівторок (2) 11.03.2023 субота 

08.02.2023 середа (2) 18.03.2023 субота 

09.02.2023 четвер (2) 25.03.2023 субота 

10.02.2023 п’ятниця (2) 01.04.2023 субота 

13.02.2023 понеділок (1) 08.04.2023 субота 

14.02.2023 вівторок (1) 15.04.2023 субота 

15.02.2023 середа (1) 22.04.2023 субота 

16.02.2023 четвер (1) 29.04.2023 субота 

17.02.2023 п’ятниця (1) 06.05.2023 субота 

20.02.2023 понеділок (2) 13.05.2023 субота 

21.02.2023 вівторок (2) 15.05.2023 понеділок 

22.02.2023 середа (2) 16.05.2023 вівторок 

23.02.2023 четвер (2) 17.05.2023 середа 

24.02.2023 п’ятниця (2) 18.05.2023 четвер 

27.02.2023 понеділок (1) 19.05.2023 п’ятниця 

28.02.2023 вівторок (1) 20.05.2023 субота 

01.03.2023 середа (1) 22.05.2023 понеділок 

02.03.2023 четвер (1) 23.05.2023 вівторок 

03.03.2023 п’ятниця (1) 24.05.2023 середа 

Практику (01.05.2023-28.05.2023) перенести на 17.04.2023-14.05.2023. 



Академічну сесію встановити в період - 25.05.2023-04.06.2023.  

Підготовку до державної підсумкової атестації (ЄДКІ) встановити в 

період - 05.06.2023-11.06.2023.  

Державну підсумкову атестацію (ЄДКІ) встановити в період - 12.06.2023-

25.06.2023. 

1.1.6. Для студентів IV курсу СГТ (035 - філологія, спеціалізація 10 - 

прикладна лінгвістика; спеціалізація 41 - германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська) здійснити наступні переміщення:: 

06.02.2023 понеділок (2)  

 

 

 

 

перенести на 

 

04.03.2023 субота 

07.02.2023 вівторок (2) 11.03.2023 субота 

08.02.2023 середа (2) 18.03.2023 субота 

09.02.2023 четвер (2) 25.03.2023 субота 

10.02.2023 п’ятниця (2) 01.04.2023 субота 

13.02.2023 понеділок (1) 08.04.2023 субота 

14.02.2023 вівторок (1) 15.04.2023 субота 

15.02.2023 середа (1) 22.04.2023 субота 

16.02.2023 четвер (1) 29.04.2023 субота 

17.02.2023 п’ятниця (1) 06.05.2023 субота 

20.02.2023 понеділок (2) 13.05.2023 субота 

21.02.2023 вівторок (2) 20.05.2023 субота 

22.02.2023 середа (2) 22.05.2023 понеділок 

23.02.2023 четвер (2) 23.05.2023 вівторок 

24.02.2023 п’ятниця (2) 24.05.2023 середа 

27.02.2023 понеділок (1) 25.05.2023 четвер 

28.02.2023 вівторок (1) 26.05.2023 п’ятниця 

01.03.2023 середа (1) 27.05.2023 субота 

02.03.2023 четвер (1) 29.05.2023 понеділок 

03.03.2023 п’ятниця (1) 30.05.2023 вівторок 

Практику (01.05.2023-04.06.2023) перенести на 17.04.2023-21.05.2023. 

Академічну сесію встановити в період - 31.05.2023-11.06.2023.  

Державну підсумкову атестацію встановити в період - 12.06.2023-

25.06.2023. 

1.1.7. Для студентів VI курсу встановити: 

- практика в терміни 06.03.2023-16.04.2023, 

- підготовка кваліфікаційної роботи в терміни 30.01.2023-04.03.2023, 

17.04.2023-07.05.2023. 

2.1 Для студентів заочної форми навчання. 

2.1.1.  Для студентів IV курсу практику (30.01.2023-19.02.2023) перенести 

на 06.03.2023-26.03.2023, термін здачі звіту з практики встановити 27.03.2023-

01.04.2023. 



2.1.2. Для студентів І, ІІ, ІІІ, V курсу графік навчального процесу 

залишити без змін. 

3.1 Для студентів іноземців денної форми навчання (додатковий 

набір). 

3.1. 1. Для студентів І, ІІ, ІІІ, ІV курсів здійснити наступні переміщення: 

06.02.2023 понеділок (2)  

 

 

 

 

перенести на 

 

04.03.2023 субота 

07.02.2023 вівторок (2) 11.03.2023 субота 

08.02.2023 середа (2) 18.03.2023 субота 

09.02.2023 четвер (2) 25.03.2023 субота 

10.02.2023 п’ятниця (2) 01.04.2023 субота 

13.02.2023 понеділок (1) 08.04.2023 субота 

14.02.2023 вівторок (1) 15.04.2023 субота 

15.02.2023 середа (1) 22.04.2023 субота 

16.02.2023 четвер (1) 29.04.2023 субота 

17.02.2023 п’ятниця (1) 06.05.2023 субота 

20.02.2023 понеділок (2) 13.05.2023 субота 

21.02.2023 вівторок (2) 20.05.2023 субота 

22.02.2023 середа (2) 22.05.2023 понеділок 

23.02.2023 четвер (2) 23.05.2023 вівторок 

24.02.2023 п’ятниця (2) 24.05.2023 середа 

27.02.2023 понеділок (1) 25.05.2023 четвер 

28.02.2023 вівторок (1) 26.05.2023 п’ятниця 

01.03.2023 середа (1) 27.05.2023 субота 

02.03.2023 четвер (1) 29.05.2023 понеділок 

03.03.2023 п’ятниця (1) 30.05.2023 вівторок 

30.01.2023 понеділок (1) 31.05.2023 середа 

31.01.2023 вівторок (1) 01.06.2023 четвер 

01.02.2023 середа (1) 02.06.2023 п’ятниця 

02.02.2023 четвер (1) 03.06.2023 субота 

03.02.2023 п’ятниця (1) 05.06.2023 понеділок 

Заліковий тиждень встановити в період - 06.06.2023-10.06.2023. 

Академічну сесію встановити в період - 12.06.2023-25.06.2023. 

3.1.2. Для студентів III курсу СГТ (053 - психологія) практику 

(30.01.2023-26.02.2023) перенести на 24.04.2023-21.05.2023. 

4.1  Для студентів іноземців заочної форми навчання (додатковий 

набір). 

4.1.1.  Для студентів І і V курсів настановну сесію встановити в період - 

06.03.2023-12.03.2023. 

4.1.2.  Для студентів VI курсу практику (27.02.2023-19.03.2023) перенести 

на 06.03.2023-26.03.2023. 

 




