
Дивитись  по 

групі в ІЗЕТІ

див по групі                            

ДІД б-41 (денна)

див по групі                            

ФІЛ б-41 (денна)

див по групі             

Е ЕК б-41 

(денна)

див по групі           

Е ЕП б-41 

(денна)

див по групі                                                                                                       

Е УПЕП б-41 (денна)

див по групі                                   

ОА б інт-21 (денна),                                                                  

див по ОА б інт-21 (заочна)

див по групі                              

ФК б-41 (денна),                                                          

див по групі                        

ФБСС б інт-21 (заочна)

див по групі                                 

ФБСС мб-21 (денна)

див по групі                           

МЕН б-41 (денна)                                                    

див по групі                            

МЕН б англ-41 (денна)

див по групі начитка                                 

МЕН б лис-51 (заочна)                      

АЕ по групі МЕН б НМ-41 

(заочна)

  див начитку по групі                            

М б-41 (денна)

див по групі                                

М мб-21 (денна)

див по групі                           

ЕМС б-41 (денна)

див по групі                         

ТТП б інт-21 (денна)

див по групі                      

ТТП б інт-21,22 (заочна)

див по групі                           

ТТП мб-21 (денна)

примітка денна, заочна денна, заочна денна, заочна денна, заочна
бакалаври                                                                                        

(денна, заочна)
мол бакалавр денна англомов. денна заочна

бакалаври                   

(денна, заочна)

мол бакалаври 

(денна)
денна, заочна денна заочна, денна

мол бакалаври 

(з.ф., д.ф.)

12.06.2022
Підсумкові лекції                   

(2,3,4,5 пари)

Підсумкові лекції                  

(2,3,4,5 пари)

13.06.2022
ПЛ                      

(2,3 пари)

ПЛ                        

(2,3,4 пари)

Підсумкові лекції                

(2,3,4 пари)

Підсумкові лекції                    

(2,3,4,5 пари)

Підсумкові лекції                                

(2,3,4,5 пари)

Підсумкові лекції                    

(2,3,4,5 пари)

14.06.2022
ПЛ                  

(2,3 пари)

ПЛ                   

(2,3  пари)

Підсумкові лекції                  

(2,3 пари)
ср ср ср

15.06.2022
АЕ                  

( 2,3 пари)

АЕ                      

(4 пара)

Підсумкові лекції                  

(2,3 пари)

Атестаційний 

екзамен д/ф                                                                                                           

(2,3 пари)

Атестаційний 

екзамен                                

д/ф англ  (4 пари)

ср

16.06.2022
Підсумкові лекції                   

(2,3 пари)
ср

Атестаційний 

екзамен                               

(2 пара)

17.06.2022 ср ЗАХИСТ (2 пара)
Підсумкові лекції             

(3,4 пара)

Підсумкові лекції             

(2,3 пара)

18.06.2022 ср
Підсумкові лекції                      

(2,3,4 пара)

Підсумкові лекції                         

(3,4,5 пара)

19.06.2022 ср ср ср ср ср

20.06.2022 ср
Підсумкові лекції                     

(2,3,4 пари)

Атестаційний екзамен 

д/ф                                   

(2 пара)

Підсумкові лекції                     

(2,3,4,5  пари)

Підсумкові лекції                     

(4,5  пари)

Атестаційний 

екзамен з/ф                                                            

(2 пара)

ср
Підсумкові лекції             

(2 пара)
ср

21.06.2022
Підсумкові лекції               

(3,4 пари)

Атестаційний 

екзамен                                   

(2 пара)

Атестаційний екзамен 

з/ф                                     

(2,3 пара)

Підсумкові лекції                   

(2,3,4,5  пари)

Підсумкові лекції                   

(2,3,4 пари)

Атестаційний 

екзамен д/ф                                                                      

(2 пара)

ср
Підсумкові лекції                

(2 пара)

Підсумкові лекції 

(5,6,7 пари)

22.06.2022
Підсумкові лекції 

(2,3,4 пари)

Атистаційний екзамен 

з англ мови                                                         

(2,3 пари)

Атестаційний екзамен 

з/ф                                               

(3,4 пара)

ср ср

Атестаційний 

екзамен мол.б.д/ф                                            

(2 пара)

Підсумкові лекції           

(2 пара)

Підсумкові лекції 

(2,3,4 пари)

23.06.2022
Підсумкові лекції 

(2,3,4 пари)

Атистаційний екзамен 

з англ мови                                                         

(2,3 пари)

Атестаційний екзамен              

(Полтава, Херсон, 

Житомир, Черкаси)                     

(2,3 пари) з.ф.

Атестаційний екзамен                                        

(4,5 пара)

Алестаційний 

екзамен, д/ф, з/ф                                                               

2 (пара)

ср

24.06.2022
Підсумкові лекції 

(2,3,4 пари)
ср

Атестаційний екзамен              

(Харків, Суми, 

Миколаїв)                              

(2,3  пари) з.ф.

ср

Атестаційний екзамен                        

(Полтава, Білгород-

Дністровський, 

Херсон) (3,4 пара)

Атестаційний 

екзамен                                                                             

( 5 пара)

25.06.2022 ср
Підсумкові лекції                   

(3,4 пари)
ср

Атестаційний екзамен                        

(Харків, Чернігів, 

Кропивницький, 

Житомир) (2,3 пара)

26.06.2022 ср

Атестаційний екзамен 

з нім мови                                                         

(2,3 пари)

ср

Атестаційний екзамен                        

(Суми, 

Новомосковськ)                

(2,3пара)

27.06.2022 ср

Атестаційний екзамен 

з нім мови                                                         

(2,3 пари)

АЕ                  

( 2,3 пари)

АЕ                        

(4 пара)

Атестаційний екзамен                                                                           

(2 пара)

Атестаційний екзамен 

д.ф.,                                                                              

(3,4пара) - бакалаври                             

Атестаційний екзамен  

д.ф.,з.ф.                                                                     

(5,6 пара) -мол бакал

Атестаційний 

екзамен                                   

(2,3 пари)

28.06.2022 ср

29.06.2022

Атестаційний 

екзамен                                

(3,4 пари)

Розклад

 cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітня програма 

"Товарознавство і торговельне підприємництво"

спеціальність 051 Економіка 

освітні програми "Економіка 

підприємства", "Економічна 

кібернетика"

Дата

ср

ср

Підсумкові лекції (2,3,4 пари)

денна

БАКАЛАВРИ,   МОЛ БАКАЛАВРИ

 атестації здобувачів вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра та бакалавра денної та заочної форм навчання  у 2021-2022 н.р. (червень 2022 р.)                            

cпеціальність 076 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

освітня програма 

"Експертиза та митна 

справа"

спеціальність 073 Менеджмент освітня програма "Менеджмент"

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

освітні програми "Фінанси і кредит", "Фінанси, банківська 

справа та страхування"

спеціальність 071 Облік і 

оподаткування освітня програма 

"Облік і аудит"

спеціальність 075 Маркетинг освітня програма 

"Маркетинг"

Підсумкові лекції (2,3,4 пари)

Примітка: ср - самостійна робота, д/ф - денна форма навчання, з/ф - заочна форма навчання, мол.б.д/ф - молодший бакалавр денна форма навчання, мол.б.з/ф - молодший бакалавр заочна форма навчання, ПЛ -Підсумкова лекція; АЕ - Атестаційний екзамен

спеціальність 051 Економіка 

освітня програма 

"Управління персоналом та 

економіка праці"

спеціальність 035 Філологія 

спеціалізація "035.041 

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

англійська"

      

спеціальність 029 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа освітня 

програма 

"Документознавство та 

інформаційна діяльність"

ср


