
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІЇ 

 

Увага!!! 

 

Шановні студенти заочної форми навчання навчально-наукового інституту інженерії, щодо 

організації освітнього процесу в Університеті на період воєнного стану та завершення 

2021/2022 навчального року повідомляємо наступне (згідно наказу № 106 від 11.03.2022р.): 

 

1. Починається ДИСТАНЦІЙНА реєстрація студентів на лабораторно-екзаменаційну сесію. Для 

успішної ДИСТАНЦІЙНОЇ реєстрації необхідно зв’язатися з спеціалістом ННІІ та надати 

наступну інформацію: П.І.Б студента, номер залікової книжки, поточний курс навчання, 

номер мобільного телефону, Email); 

Контактна особа з дистанційної реєстрація студентів: 

Кройтор Марія Степанівна, 0951613193; mariyakrojtor.smf@gmail.com 

 

2. Графік освітнього процесу у 2021 - 2022 навчальному році в ННІІ заочної форми навчання 
 

 

 1. Навчальний рік починається  1 вересня 2021 року та закінчується 31 серпня 2022 

року (навчальний процес до 30 червня 2022 р - 10 навчальних місяців). 

 2. Проведення лабораторно - екзаменаційних сесій на протязі навчального року 

планується для кожного курсу (крім освітнього ступеня «магістр»)  у два потоки в першому та 

другому півріччі, у такі строки: 

 

Курс, рік 

навчання, 

семестр 

І півріччя ІІ півріччя 

Освітній ступінь « Бакалавр» 

1 курс 20.12.2021 р. – 23.01.2022 р. 25.04.2022 р. – 29.05.2022 р. 

2 курс 04.01.2022 р. – 31.01.2022 р. 03.05.2022 р. – 31.05.2022 р. 

3 курс  10.01.2022 р. – 20.02.2022 р. 03.05.2022 р. – 12.06.2022 р. 

4 курс 10.01.2022 р. – 20.02.2022 р. 03.05.2022 р. – 12.06.2022 р. 

5 курс  25.10.2021 р. – 14.11.2021 р., – 
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дипломне проектування, 

підсумкова атестація ( захист ДР) – 

15.11.2021 р. – 24.12.2021 р. 

Освітній ступінь « Бакалавр» ( на базі ОКР «молодший спеціаліст») 

1 рік навчання 04.01.2022 р. – 13.02.2022 р. 03.05.2022 р. – 12.06.2022 р. 

2 рік навчання 04.01.2022 р. – 13.02.2022 р. 03.05.2022 р. – 12.06.2022 р. 

3 рік навчання 15.11.2021 р. – 26.12.2021 р. 

 

21.03.2022 р. – 01.05.2022 р., 

 підготовка до підсумкової 

атестації та здача державного 

іспиту  

16.05.2022 р. –  27.06.2022 р. 

Освітній ступінь «Магістр» ( на базі ОКР «Бакалавр») 

1 к ( І семестр) 27.12.2021 р. – 20.01.2022 р. - 

1 к ( ІІ семестр) - 30.05.2022 р. – 19.06.2022 р. 

2 к ( ІІІ семестр) 01.11.2021 р. – 21.11.2021 р. 

дипломне проектування, 

підсумкова атестація ( захист ДР) –  

22.11.2021 р. –  24.12.2021 р. 

 

Примітка: Графік освітнього процесу протягом року може корегуватися 

 

Контактні дані для довідок: 

Заступник директора ННІН: 

Стукаленко Олександр Михайлович – alexstuk71@gmail.com 

 


