
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор _____________ Д.В. Бабенко 

«___» __________________2022 р. 

 

РОЗКЛАД 

роботи екзаменаційної комісії щодо проведення атестації для здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми «Агроінженерія» зі спеціальності  

208 «Агроінженерія» денної форми навчання початкового рівня (короткий цикл) 

вищої освіти – Єдиний підсумковий кваліфікаційний іспит 

 

Найменування Дата Аудиторія 

Консультування здобувачів 

вищої освіти* 
20.06.2022 р. 

НК №2, ауд. 107, 213 

дистанційно 

Начитка лекцій на атестацію 21.06 – 22.06.2022 р. 
НК №2, ауд. 107, 213 

дистанційно 

Атестація* 23.06.2022 р. НК №2, ауд. 107, 213 

Вручення дипломів 24.06.2022 р. - 

Примітка: 

* утому числі з використанням дистанційних освітніх заходів через платформу Moodle 

та відповідно до рекомендацій МОН України 

 

 

 

 

Начальник навчального відділу      Л.Т. Степанова 

 

В.о. декана 

інженерно-енергетичного факультету     К.М. Горбунова 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор _____________ Д.В. Бабенко 

«___» __________________2022 р. 

 

РОЗКЛАД 

роботи екзаменаційної комісії щодо проведення атестації для здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми «Агроінженерія» зі спеціальності  

208 «Агроінженерія» денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти – Єдиний підсумковий кваліфікаційний іспит 

 

Найменування Дата Аудиторія 

Консультування здобувачів 

вищої освіти* 
20.06.2022 р. 

НК №2, ауд. 110, 213 

дистанційно 

Начитка лекцій на атестацію 21.06 – 24.06.2022 р. 
НК №2, ауд. 110, 213 

дистанційно 

Атестація* 27.06. – 29.06.2022 р. НК №2, ауд. 110, 213 

Вручення дипломів 30.06.2022 р. - 

Примітка: 

* утому числі з використанням дистанційних освітніх заходів через платформу Moodle 

та відповідно до рекомендацій МОН України 

 

 

 

 

Начальник навчального відділу      Л.Т. Степанова 

 

В.о. декана 

інженерно-енергетичного факультету     К.М. Горбунова 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор _____________ Д.В. Бабенко 

«___» __________________2022 р. 

 

РОЗКЛАД 

роботи екзаменаційної комісії щодо проведення атестації для здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти – Єдиний підсумковий кваліфікаційний іспит 

 

Найменування Дата Аудиторія 

Консультування здобувачів 

вищої освіти* 
20.06.2022 р. 

НК №2, ауд. 103, 214 

дистанційно 

Начитка лекцій на атестацію 21.06 – 24.06.2022 р. 
НК №2, ауд. 103, 214 

дистанційно 

Атестація* 27.06. – 29.06.2022 р. НК №2, ауд. 103, 214 

Вручення дипломів 30.06.2022 р. - 

Примітка: 

* утому числі з використанням дистанційних освітніх заходів через платформу Moodle 

та відповідно до рекомендацій МОН України 

 

 

 

 

Начальник навчального відділу      Л.Т. Степанова 

 

В.о. декана 

інженерно-енергетичного факультету     К.М. Горбунова 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор _____________ Д.В. Бабенко 

«___» __________________2022 р. 

 

РОЗКЛАД 

роботи екзаменаційної комісії щодо проведення атестації для здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми «Професійна освіта» зі спеціальності  

015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського 

господарства)» денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти – Єдиний підсумковий кваліфікаційний іспит 

 

Найменування Дата Аудиторія 

Консультування здобувачів 

вищої освіти* 
20.06.2022 р. 

НК №2, ауд. 301, 214 

дистанційно 

Начитка лекцій на атестацію 21.06 – 24.06.2022 р. 
НК №2, ауд. 301, 214 

дистанційно 

Атестація* 27.06.2022 р. НК №2, ауд. 301, 214 

Вручення дипломів 30.06.2022 р. - 

Примітка: 

* утому числі з використанням дистанційних освітніх заходів через платформу Moodle 

та відповідно до рекомендацій МОН України 

 

 

 

 

Начальник навчального відділу      Л.Т. Степанова 

 

В.о. декана 

інженерно-енергетичного факультету     К.М. Горбунова 


