
Дата

 051 

Економіка освітні 

програми "Економічна 

кібернетика"

 051 Економіка освітня 

програма "Управління 

персоналом та 

економіка праці"

071 

Облік і оподаткування 

освітня програма 

"Облік і аудит"                             

072

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

освітня програма 

"Фінанси, банківська 

справа та 

страхування"                             

 073 

Менеджмент освітня 

програма 

"Менеджмент і 

адміністрування"                                                                  

073 

Менеджмент освітня 

програма "Бізнес-

адміністрування"                                                                  

075

 Маркетинг освітня 

програма 

"Маркетинг"

 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність освітня 

програма "Публічні 

закупівлі" 

 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність освітня 

програма 

"Товарознавство та 

експертиза в митній 

справі"

181 

Харчові технології 

освітня програма 

"Технології в 

ресторанному 

господарстві" 

241 

Готельно-ресторанна 

справа освітня 

програма "Готельно-

ресторанна справа"

242

Туризм освітня 

програма "Туризм"

292 

Міжнародні економічні 

відносини освітня 

програма "Міжнародні 

економічні відносини"

Дивитись по 

групі в ІЗЕТІ

див по групі                                                                                                                   

Е ЕК м ПВ-21 (денна)

див по групі                                                                                                               

Е УПЕП м ПВ-21 (денна)

див по групі                                                                                                               

ОА м ПВ-21 (денна)

див по групі                                                                                                      

ФК м ПВ-21 (заочна)

див по групі                                                                                                       

МА м ПВ-21 (денна)

див по групі                                                                                    

БА м а ПВ-21 (денна)

див по групі                                                                                                          

М м ПВ-21 (денна)

див по групі                                                                                                                                     

ПЗ м-21 (денна)                                                                                                    

ПЗ м-21 (заочна)

див по групі                                                                                                  

ТЕМС м ПВ-21 (денна)

див по групі                                                                                                    

ТРГ м ПВ-21 (денна)

див по групі                                                                                                                 

ГРС м ПВ-21 (денна)

див по групі                                                                                                        

Т мПВ-21 (заочна)

див по групі                                                                                                  

МЕВ м а ПВ-21 (денна)

01.06.2022

02.06.2022

03.06.2022

04.06.2022

05.06.2022

06.06.2022

07.06.2022

08.06.2022

09.06.2022

10.06.2022 ЗАХИСТ (2 пара)

11.06.2022

12.06.2022

13.06.2022 ЗАХИСТ (6 пара)

14.06.2022 ЗАХИСТ (2 пара)

15.06.2022 ЗАХИСТ (5 пара)

16.06.2022

17.06.2022

18.06.2022

19.06.2022

20.06.2022

21.06.2022

22.06.2022 ЗАХИСТ (2 пара) ЗАХИСТ (2 пара) ЗАХИСТ (2 пара) ЗАХИСТ (2 пара)

23.06.2022 ЗАХИСТ (2 пара) ЗАХИСТ (4 пара)

24.06.2022
ЗАХИСТ                                                                                                                                  

(2 пара) д.ф.
ЗАХИСТ (2 пара)

25.06.2022

26.06.2022

27.06.2022 ЗАХИСТ (2 пара)

28.06.2022

29.06.2022
ЗАХИСТ                                                                                                                      

(3,4 пара) з.ф.

30.06.2022

РОЗКЛАД

 атестації здобувачів вищої освіти за ступенем магістра денної та заочної  форм навчання  у 2021-2022 н.р.                             

ВИПУСК

МАГІСТРИ


