
Дивитись 

по групі в 

ІЗЕТІ

див по групі                                   

ПТЛ б-41 (денна)

начитку для бакалаврів див по групі  

ПР б-41 (денна)                                                 

Атест екзамени див по групам        

ПР б-41 (денна) ПР мб-21 (денна), 

ПР б інт-21 (заочна),   ПР мб-21 

(заочна)

див по групі                                                                                                                                         

КН б-41(денна)

див по групі                         

БТ б-41 (денна)

див по групі                        

ХТІ б-41 (денна)                

див по групі                        

ХТІ б інт-21 (заочна)   

Див по розкладу                 

ХТ мб-21 (денна)                   

ХТ мб-21 (заочна)

див по групі                            

Т б-42 (денна)

див по групі                          

Т мб-21 (денна)

див по групі                   

МЕВ МБ б-41 

(денна) МЕВ МБ б 

англ-41 (денна)

примітка денна денна, заочна денна, заочна денна бакалаври (денна) бакалаври (заочна)
мол.бакал. денна, 

заочна
бак (денна, заочна)

мол.бак (денна, 

заочна
денна

01.06.2022 ср

02.06.2022
Атестаційний екзамен  

бак. з/ф (3,4,5 пари)

03.06.2022
Атестаційний екзамен  

бак. з/ф (3,4,5 пари)

04.06.2022

05.06.2022 ср

06.06.2022 ПЛ (2,3,4 пари)

07.06.2022 ПЛ (2,3 пари)

08.06.2022 ПЛ (2,3 пари)

09.06.2022 ПЛ (2,3 пари)

10.06.2022 ПЛ (2,3 пари)

11.06.2022 ср

12.06.2022 ср

13.06.2022 бак, мол.бак ПЛ (3,4 пари) ср

16.06.2022
бак.мол.бак                               

ПЛ (4,5 пари)

Атестаційний 

екзамен д/ф, з/ф (2,3 

пари)

ПЛ  (2,3,4 пари) ПЛ (4,5,6 пари) ПЛ (2,3,4 пари) АЕ (4 пара) АЕ (2 пара)
ПЛ (2,3,4,5,6 

пари)

Розклад

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

Дата

спеціальність 122 Комп`ютерні 

науки освітня програма 

"Комп`ютерні науки"

бак, мол.бак                                 

ПЛ (2,3,4,5 пари)
ср

 cпеціальність 076 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність освітня 

програма "Підприємництво, 

торгівля та логістика"

спеціальність 162 Біотехнологія 

та біоінженерія освітня програма 

«Біотехнологія

cпеціальність 181 Харчові технології 

освітні програми «Харчові технології 

та інженерія», "Ресторанні 

технології"

14.06.2022

15.06.2022

бак. мол.бак                                                                     

ПЛ (3,4,5 пари)

Атестаційний 

екзамен д/ф, з/ф                                    

(2,3 пари)

ПЛ  (2,3,4 пари)                                ПЛ  (3,4,5 пари)

спеціальність 081 Право 

освітня програма «Право» 

ПЛ (4,5 пари)

cпеціальність 181 Харчові технології  освітні програми  "Харчові 

технології", "Харчові технології та інженерія" cпеціальність 242 Туризм 

освітня програма «Туризм» 

ПЛ (6,7,8 пари)
ПЛ (3,4 пари) укр     

ПЛ (2,3 пари) англ

спеціальність 292 

Міжнародні економічні 

відносини освітня програма 

"Міжнародний бізнес"

ПЛ (2,3,4 пари)



Дата

спеціальність 122 Комп`ютерні 

науки освітня програма 

"Комп`ютерні науки"

 cпеціальність 076 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність освітня 

програма "Підприємництво, 

торгівля та логістика"

спеціальність 162 Біотехнологія 

та біоінженерія освітня програма 

«Біотехнологія

cпеціальність 181 Харчові технології 

освітні програми «Харчові технології 

та інженерія», "Ресторанні 

технології"

спеціальність 081 Право 

освітня програма «Право» 

cпеціальність 181 Харчові технології  освітні програми  "Харчові 

технології", "Харчові технології та інженерія" cпеціальність 242 Туризм 

освітня програма «Туризм» 

спеціальність 292 

Міжнародні економічні 

відносини освітня програма 

"Міжнародний бізнес"

17.06.2022
бак. мол.бак                              

ПЛ (3,4,5 пари)
ПЛ  (2,3,4 пари) ПЛ (3,4,5 пари) ПЛ (2,3 пари) ср

ПЛ (2,3,4,5,6 

пари)

18.06.2022
ПЛ (2,3 пари) бак.                         

ПЛ (2)  мол.бак 
ср ср ср ср ср

19.06.2022   ПЛ (2,3 пари) бак. ср ср ср ср ср

20.06.2022 ср ПЛ (2,3,4 пари) ПЛ (3,4,5 пари) ПЛ (4,5 пари) ПЛ (2,3 пари) ср

21.06.2022 ср

Атестаційний екзамен 

бак. д.ф. (2,3,4 пари)   

мол.бак д.ф. (5 пара)   

мол.бак з.ф. (6 пара)

АЕ(компл) д/ф бак 

(2,3,4 пари)
ср АЕ (2,3 пари) ср

22.06.2022 ПА (2,3,4 пари)
АЕ (компл) з/ф бак (2,3 

пари)
АЕ (3 пара)

23.06.2022 ПА (4,5,6 пари)
АЕ (компл) моб.б.д/ф, 

мол.б.з/ф (2,3 пари)
ср

24.06.2022 АЕ д/ф (2 пара)
АЕ(компл) д/ф бак (2,3 

пари)
ср

25.06.2022 ср

26.06.2022 ср

27.06.2022 ПЛ (2,3,4,5,6 пари)
АЕ (компл) з/ф бак (2,3 

пари)
АЕ (2 пара)

28.06.2022 ПЛ (2,3,4,5 пари)

29.06.2022 АЕ д/ф (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


