
ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ» 

 

МАГІСТРАТУРА  

 
ОП «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

 

Графік освітнього процесу  

другого (магістерського) рівня вищої освіти  

 

 2 курс заочна форма здобуття освіти  

2021-2022 навчальний рік 

 

 
 

Заліково-екзаменаційна сесія ІІ  

з 12 вересня по 25 вересня 2022 року 
 

Теоретичне навчання  

з 26 вересня по 09 жовтня 2022 року 

 

Виробнича практика 

з 10 жовтня по 20 листопада 2022 року 
 

Заліково-екзаменаційна сесія ІІІ (в т.ч. захист практики) 

з 21 листопада по 27 листопада 2022 року 
 

Виконання кваліфікаційної роботи 

 з 16 січня 2022 року по 26 березня 2022 року 

 

Захист кваліфікаційної роботи  

 з 27 березня по 01 квітня 2023 року 

 
                                                                                           



 

РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

заочна форма здобуття освіти  

 

І тиждень 

з 12 вересня 2022 р. по 18 вересня 2022 р. 
 

День Час 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Понеділок 

12.09.2022 

  

14.00-14.50 

Організаційна зустріч з гарантом ОП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

д.е.н., проф. Штулер І.Ю. 

15.00-16.20 

Лекція з обов’язкової навчальної дисципліни  

 «Фінансовий бізнес-консалтинг» 

д.е.н., проф. Штулер І.Ю. 

16.30-17.50 

Лекція з обов’язкової навчальної дисципліни  

 «Фінансовий бізнес-консалтинг» 

д.е.н., проф. Штулер І.Ю. 

   

Вівторок 

13.09.2022 

14.00-15.20 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №1 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №1 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

Середа 

14.09.2022 

14.00-15.20 

КОНСУЛЬТАЦІЯ з обов’язкової навчальної дисципліни  

 «Фінансовий бізнес-консалтинг» 

д.е.н., проф. Штулер І.Ю. 

15.30-16.50 

ЕКЗАМЕН 

з обов’язкової навчальної дисципліни  

 «Фінансовий бізнес-консалтинг» 

д.е.н., проф. Штулер І.Ю 

   

Четвер 

15.09.2022 

14.00-15.20 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №2 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №2 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

17.00-18.20 
КОНСУЛЬТАЦІЯ з вибіркової навчальної дисципліни  №1 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

П’ятниця 

16.09.2022 

14.00-15.20 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №3 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №3 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

17.00-18.20 
ЗАЛІК з вибіркової навчальної дисципліни  №1 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

Субота 

17.09.2021 
14.00-15.20 

Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №4 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №4 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

Неділя 

18.09.2021 
14.00-15.20 

КОНСУЛЬТАЦІЯ з вибіркової навчальної дисципліни  №4 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
ЗАЛІК з вибіркової навчальної дисципліни  №4 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

 



 

 

 

 

РОЗКЛАД ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 

заочна форма здобуття освіти  

 

ІІ тиждень 

 

з 19 вересня 2022 р. по 25 вересня 2022 р. 
 

День Час 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Понеділок 

19.09.2022 

  

14.00-15.20 
КОНСУЛЬТАЦІЯ з вибіркової навчальної дисципліни  №3 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
ЗАЛІК з вибіркової навчальної дисципліни  №3 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

Вівторок 

20.09.2022 

14.00-15.20 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №5 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №5 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

Середа 

21.09.2022 

14.00-15.20 
КОНСУЛЬТАЦІЯ з вибіркової навчальної дисципліни  №4 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
ЗАЛІК з вибіркової навчальної дисципліни  №4 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

Четвер 

22.09.2022 

14.00-15.20 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №6 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
Лекція з вибіркової навчальної дисципліни  №6 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

П’ятниця 

23.09.2022 

14.00-15.20 
КОНСУЛЬТАЦІЯ з вибіркової навчальної дисципліни  №5 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

15.30-16.50 
ЗАЛІК з вибіркової навчальної дисципліни  №5 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

Субота 

24.09.2021 
14.00-15.20 

КОНСУЛЬТАЦІЯ з вибіркової навчальної дисципліни  №6 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   

Неділя 

25.09.2021 14.00-15.20 
ЗАЛІК з вибіркової навчальної дисципліни  №6 

(згідно індивідуального навчального плану здобувача) 

   
 

 


