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ГРАФІК 

атестації 
у 2019-2020 н.р. 

Інститут філології 

 

освітній рівень:  бакалавр 

форма навчання: денна 

 

№ 
з/п 

Спеціальність, 
№ комісії 

Кількість 

студентів у 

групі 

Форма атестації 
(назва) 

дата час аудиторія Захист випускних 

 кваліфікаційних робіт 

дата час аудиторія 

Освітня програма: 035.01.01  Українська мова та література  

спеціалізація: редагування, англійська мова, зв’язки з громадськістю 

 

1  Філологія (українська 

мова і література) 
7 Комплексний екзамен зі спеціалізації 

(англійська мова) (1 підгрупа) 
11.06.20 9.00     

2  Філологія (українська 

мова і література) 
7 Комплексний екзамен зі спеціалізації 

(англійська мова) (2 підгрупа) 
11.06.20 13.00     

3  Філологія (українська 

мова і література) 
10 Комплексний екзамен зі спеціалізації 

(редагування) (3 підгрупа) 
12.06.20 9.00     

4  Філологія (українська 

мова і література) 
7 Комплексний екзамен зі спеціалізації (зв’язки з 

громадськістю) (4 підгрупа) 
13.06.20 9.00     

5  Філологія (українська 

мова і література) 

 

31 

Комплексний екзамен з психолого-педагогічної 

та методичної компоненти  (1, 2, 3,4  підгрупа) 

 

15.06.20 13.00     

6  Філологія (українська 

мова і література) 
7 Захист бакалаврських робіт 

(1 підгрупа) 
   18.06.20 09.00  

7  Філологія (українська 
мова і література) 

7 Захист бакалаврських робіт 
(2 підгрупа) 

   18.06.20 13.00  

8  Філологія (українська 
мова і література) 

10 Захист бакалаврських робіт 
(3 підгрупа) 

   19.06.20 9.00  



9  Філологія (українська 

мова і література) 
7 Захист бакалаврських робіт 

(4 підгрупа) 
   19.06.20 15.00  

Освітня програма: 035.04.01  Мова і література англійська  

спеціалізація: друга іноземна мова, послідовний переклад, реклама 

 

1  Філологія (мова і 

література англійська) 
6 Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації 

(реклама) (1 підгрупа) 
09.06.20 9.00 

 
   

2  Філологія (мова і 

література англійська) 
8 Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації  

(послідовний переклад) (2 підгрупа) 
09.06.20 13.00 

 
   

3  Філологія (мова і 

література англійська) 
9 Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (польська) (3підгрупа) 
10.06.20 9.00 

 
   

4  Філологія (мова і 

література англійська) 
8 Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (німецька)) (4підгрупа) 
11.06.20 9.00 

 
   

5  Філологія (мова і 

література англійська) 
8 Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (німецька)) (5підгрупа) 
11.06.20 14.00 

 
   

6  Філологія (мова і 
література англійська) 

11 Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга 
іноземна мова (іспанська) (6 підгрупа) 

12.06.20 9.00 
 

   

7  Філологія (мова і 
література англійська) 

10 Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга 
іноземна мова (іспанська) (7 підгрупа) 

13.06.20 9.00 
 

   

8  Філологія (мова і 
література англійська) 

9 Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга 
іноземна мова (французька)  8 підгрупа) 

15.06.20 9.00 
 

  
 

9  Філологія (мова і 

література англійська) 
6 Захист бакалаврських робіт 

(1 підгрупа) 
  

 
17.06.20 9.00 

 

10  Філологія (мова і 

література англійська) 
8 Захист бакалаврських робіт 

(2 підгрупа) 
  

 
17.06.20 13.00 

 

11  Філологія (мова і 

література англійська) 
9 Захист бакалаврських робіт 

(3 підгрупа) 
  

 
18.06.20 9.00 

 

12  Філологія (мова і 

література англійська) 
8 Захист бакалаврських робіт 

(4 підгрупа) 
  

 
19.06.20 9.00 

 

13  Філологія (мова і 

література англійська) 
8 Захист бакалаврських робіт 

(5 підгрупа) 
  

 
19.06.20 14.00 

 

14  Філологія (мова і 

література англійська) 
11 Захист бакалаврських робіт 

(6  підгрупа) 
  

 
20.06.20 9.00 

 

15  Філологія (мова і 

література англійська) 
10 Захист бакалаврських робіт 

(7  підгрупа) 
  

 
22.06.20 9.00 

 

16  Філологія (мова і 

література англійська) 
9 Захист бакалаврських робіт 

(8  підгрупа) 
  

 
23.06.20 9.00 

 

Освітня програма: 035.04.02  Мова і література німецька спеціалізація: друга іноземна мова 

1  Філологія (мова і 

література німецька) 
9+1 Комплексний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (англійська, реклама)  
15.06.20 9.00     

2  Філологія (мова і 

література німецька) 
10 Захист бакалаврських робіт  

 
  

 
22.06.20 9.00  

Освітня програма: 035.05.01 Мова і література іспанська  спеціалізація: друга іноземна мова 



1  Філологія (мова і 

література іспанська) 
10 Комплексний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (англійська) (1 підгрупа) 
16.06.20 9.00     

2  Філологія (мова і 

література іспанська) 
11 Комплексний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (англійська) (2 підгрупа) 
17.06.20 9.00     

3  Філологія (мова і 

література іспанська) 
10 Захист бакалаврських робіт (1 підгрупа) 

 
   22.06.20 9.00  

4  Філологія (мова і 

література іспанська) 
11 Захист бакалаврських робіт (2 підгрупа) 

 
   23.06.20 9.00  

Освітня програма: 035.05.01 Мова і література італійська  спеціалізація: друга іноземна мова 

 

1  Філологія (мова і 
література італійська) 

12 Комплексний екзамен зі спеціалізації (друга 
іноземна мова (англійська) 

18.06.20 9.00 
 

   

2  Філологія (мова і 
література італійська) 

12 Захист бакалаврських робіт 
 

  
 

24.06.20 9.00 
 

Освітня програма: 035.05.01 Мова і література французька  спеціалізація: друга іноземна мова 

 

1  Філологія (мова і 

література французька) 
7 Кваліфікаційний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (англійська)  
19.06.20 9.00     

2  Філологія (мова і 

література французька) 
7 Захист бакалаврських робіт 

 
  

 
24.06.20 14.00  

Освітня програма: 035.06.01 Мова і література китайська спеціалізація: друга іноземна мова 

 

1  Філологія (мова і 

література китайська) 
8 

Комплексний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (англійська,) 16.06.20 14.00     

2 Філологія (мова і 

література китайська 
7 

Комплексний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (англійська,) 17.06.20 14.00     

3  Філологія (мова і 

література китайська) 
8 

Захист бакалаврських робіт 

   
 

22.06.20 9.00  

4 Філологія (мова і 

література китайська 
7 

Захист бакалаврських робіт 

   
 

23.06.20 9.00  

Освітня програма: 035.06.02 Мова і література японська спеціалізація: друга іноземна мова 

 

1  Філологія (мова і 

література японська) 
12+1 Комплексний екзамен зі спеціалізації (друга 

іноземна мова (англійська, реклама)  
15.06.20 14.00     

2  Філологія (мова і 

література японська) 
13 Захист бакалаврських робіт 

 
  

 
19.06.20 9.00  

 

Освітня програма: 035.04.03  Переклад (англійська мова)  



спеціалізація: друга іноземна мова (польська) 

 

1 Філологія (переклад) 

 
8 

Комплексний екзамен за спеціалізацією (друга 

іноземна мова (польська)) (1 підгрупа) 
15.06.20 14.00 

 
   

2 Філологія (переклад) 
12 

Комплексний екзамен за спеціалізацією (друга 

іноземна мова (польська)) (2 підгрупа) 
16.06.20 9.00 

 
   

3 Філологія (переклад) 

 
8 

Захист бакалаврських робіт 

(1 підгрупа)  
   23.06.20 14.00 

 

4 Філологія (переклад) 

 
12 

Захист бакалаврських робіт 

(2 підгрупа)  
   24.06.20 9.00 

 

 

 


