
                     

              
 

 

Розклад державної атестації 

для студентів факультету економіки та управління  

2022 - 2023 навчальний рік 

   

____________облік і аудит, облік і оподаткування______, ОС __________бакалавр__________  
                 назва напряму підготовки  (освітньої програми)                         

                              Форма навчання                             ____денна,  заочна____ 

                                        

1 підгрупа  

(11 осіб) 

2 підгрупа  

(11 осіб) 

3 підгрупа  

(11 осіб) 

4 підгрупа  

(10 осіб) 

5 підгрупа  

(10 осіб) 

6 підгрупа  

(10 осіб) 

Консультація 
16.06.2023 /15.00/ 

G-408  ауд. 

Комплексний 

державний іспит за 

фахом 

19.06.2023 /12.00/ 

G-408  ауд. 

20.06.2023 /12.00/ 

G-408  ауд.. 

21.06.2023 /12.00/  

G-408  ауд. 

22.06.2023 /12.00/  

G-408  ауд. 

23.06.2023 /12.00/ 

G-408  ауд.   

24.06.2023 /10.00/ 

G-408  ауд.  

 

 
 

Дата вручення дипломів (денна, заочна  форми навчання)  1 липня 2023 р. 

Освітнього ступеня _________бакалавр______________________ 

Декан  факультету__________ _________________Тетяна ДАНИЛЮК 

                          (підпис)                   (прізвище, ініціали)  
                                                                         

 

 



                                   

 
 

Розклад державної атестації 

для студентів  факультету  економіки та управління  

2022 -  2023  навчальний рік 

   

____________фінанси і кредит____________, ОС __________бакалавр__________  
              назва напряму підготовки (освітньої програми)                          

 Форма навчання ____заочна, денна_______ 

                                        

1 підгрупа  

(11 осіб) 

2 підгрупа  

(11 осіб) 

2 підгрупа  

(11 осіб) 

Консультація 
19.06.2023 /12.00/ 

G-304 ауд. 

Комплексний 

державний іспит за 

фахом 

 

20.06.2023 /12.00/ 

G-304 ауд. 

21.06.2023 /12.00/  

G-304 ауд. 

22.06.2023 /12.00/  

G-304 ауд. 

 

 

 

Дата вручення дипломів (денна, заочна  форми навчання)  1 липня 2023 р. 

Освітнього ступеня _________бакалавр______________________ 

Декан  факультету__________ _________________Тетяна ДАНИЛЮК 

                          (підпис)                   (прізвище, ініціали)  
 

 

 

 

 



 

 

 

Розклад державної атестації 

для студентів  факультету  економіки та управління   2022 - 2023  навчальний рік 

   

________ бізнес-економіка, ОС __________бакалавр__________  
              назва напряму підготовки (освітньої програми)                            

 Форма навчання ____заочна, денна_______ 

                                        

1 підгрупа  

(8 осіб) 
 

2 підгрупа 

 (8 осіб) 
 

Консультація 
21.06.2023 /15.00/ 

G-413 ауд. 

Комплексний 

державний іспит за 

фахом 

22.06.2023 /12.00/ 

G-410  ауд. 

23.06.2023 /12.00/ 

G-410  ауд. 

 

 

 

 

Дата вручення дипломів (денна, заочна  форми навчання)  1 липня 2023 р. 

Освітнього ступеня _________бакалавр______________________ 

Декан  факультету__________ _________________Тетяна ДАНИЛЮК 

                          (підпис)                   (прізвище, ініціали)  
 

 

 

 



 

 

Розклад державної атестації 

для студентів  факультету  економіки та управління  

2022 - 2023  навчальний рік 

   

____________ менеджмент ____________, ОС __________бакалавр__________  
              назва напряму підготовки (освітньої програми)                          

    Форма навчання ____заочна, денна_______ 

                                        

1 підгрупа  

(10 осіб) 

2 підгрупа  

(11 осіб) 

2 підгрупа  

(11 осіб) 

Захист випускної  

кваліфікаційної 

роботи 

19.06.2023 /12.00/ 

G-410  ауд. 

20.06.2023 /12.00/  

G-410  ауд. 

21.06.2023 /12.00/  

G-410  ауд. 

 

 

 

Дата вручення дипломів (денна, заочна  форми навчання)  1 липня 2023 р. 

Освітнього ступеня _________бакалавр______________________ 

Декан  факультету__________ _________________Тетяна ДАНИЛЮК 

                          (підпис)                   (прізвище, ініціали)  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Розклад державної атестації 

для студентів  факультету  економіки та управління  

2022 - 2023  навчальний рік 

 

 

   

____________аналітична економіка ____________, ОС __________бакалавр__________  

                        назва напряму підготовки                             Форма навчання ____денна_______ 

                                        

1 підгрупа  

(8 осіб) 

Консультація 
22.06.2023 /13.00/ 

G-310 ауд. 

Комплексний 

державний іспит за 

фахом 

23.06.2023 /12.00/  

G-304 ауд. 

 

 

 

Дата вручення дипломів (денна  форма навчання)  1 липня 2023 р. 

Освітнього ступеня _________бакалавр______________________ 

Декан  факультету__________ _________________Тетяна ДАНИЛЮК 

                          (підпис)                   (прізвище, ініціали)  
                                                     


