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РОЗКЛАД АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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ЗАОЧНОЇФОРМИ НАВЧАННЯ НА 2021-2022н.р. 

6 КУРС 
Форма 
навч. 
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Спеціальність Кількість осіб Ступінь Форма атестації 
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оч
на

 

Комісія №1 

Магістр 
Комплексний державний 
іспит з другої іноземної 

мови  

14 грудня «Філологія (англійська мова і література та друга 
іноземна мова)» 12 

15грудня «Філологія (англійська мова і література та друга 
іноземна мова)» 3 

15грудня «Філологія (німецька мова і література та друга 
іноземна мова)» 1 

15грудня «Філологія (французька мова і література та друга 
іноземна мова)» 6 

Комісія №3 

14грудня «Середня освіта (англійська мова і література та 
друга іноземна мова)» 7 

14 грудня «Середня освіта(французька мова і література та 
друга іноземна мова)»  1 

Комісія №2 

14 грудня «Філологія (англійсько-український переклад та 
переклад з другої іноземної мови)» 12 

15 грудня «Філологія (англійсько-український переклад та 
переклад з другої іноземної мови)» 7 

15 грудня «Філологія (німецько-український переклад та 
переклад з другої іноземної мови)» 4 

15 грудня «Філологія (французько-український переклад та 
переклад з другої іноземної мови)» 1 

Комісія №1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магістр 

Магістерський проект 
(робота) з основної 
іноземної мови 

20 грудня «Філологія (англійська мова і література та друга 
іноземна мова)» 12 

21 грудня «Філологія (англійська мова і література та друга 
іноземна мова)» 3 

21 грудня «Філологія (німецька мова і література та друга 
іноземна мова)» 1 

21 грудня «Філологія (французька мова і література та друга 
іноземна мова)» 6 

Комісія №3 

20 грудня «Середня освіта (англійська мова і література та 
друга іноземна мова)» 7 

20 грудня «Середня освіта (французька мова і література та 
друга іноземна мова)»  1 

Комісія №2 

20 грудня «Філологія (англійсько-український переклад та 
переклад з другої іноземної мови)» 12 

21 грудня «Філологія (англійсько-український переклад та 
переклад з другої іноземної мови)» 7 

21 грудня «Філологія (німецько-український переклад та 
переклад з другої іноземної мови)» 4 

21 грудня «Філологія (французько-український переклад та 
переклад з другої іноземної мови)» 1 
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