
 „ЗАТВЕРДЖУЮ” 
 Перший проректор 
 Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

 

Кольцун Н.М.________             ____________ 
                              

(прізвище та ініціали)                               (підпис) 

              „_____” ____________        2020 р. 

ГРАФІК 

 роботи екзаменаційних комісій для проведення атестації здобувачів освітнього ступеня «магістр» 

у 2020 - 2021 н. р. 

факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

 

 
 

Денна форма навчання 
 

№ 

з/п 
№      

комісії 

Кількість 

здобувачів вищої 

освіти у групі 

Атестаційний екзамен 

(назва) 

дата час аудиторія Захист кваліфікаційних робіт 

дата час аудиторія 

Спеціальність:   014 Середня освіта  

Предметна спеціальність: 014.10 Трудове навчання та технології 

Освітня програма: Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна і комп'ютерна графіка 

1 1 14 
Атестаційний екзамен з теорії та методики трудового 

навчання, технологій, технічної і комп'ютерної графіки   
18.01 10:00  --- --- --- 

2 1 14 Захист кваліфікаційної роботи --- --- --- 25.01 11:00  

 Спеціальність: 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність.  

Освітня програма: Економіка та управління підприємством. Менеджмент проектів і консалтинг 

3 2 3 Захист кваліфікаційної роботи --- --- --- 25.01 09:00  

Спеціальність: 073 Менеджмент.  

Освітня програма: Менеджмент. Управління навчальним закладом 

4 3 2 Захист кваліфікаційної роботи --- --- --- 27.01 09:00  

Спеціальність: 073 Менеджмент.  

Освітня програма: Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання  

5 3 2 Захист кваліфікаційної роботи --- --- --- 27.01 10:30  

 

  



 

Заочна форма навчання 
 

№ 

з/п 
№       

комісії 

Кількість 

здобувачів вищої 

освіти у групі 

Атестаційний екзамен 

 (назва) 

дата час аудиторія Захист кваліфікаційних робіт 

дата час аудиторія 

Спеціальність: 014 Середня освіта  

Предметна спеціальність: 014.10 Трудове навчання та технології 

Освітня програма: Середня освіта: трудове навчання та технології. Технічна і комп'ютерна графіка 

1 1 3 
Атестаційний екзамен з теорії та методики трудового 

навчання, технологій, технічної і комп'ютерної графіки    
19.01 10:00  --- --- --- 

2 1 3 Захист кваліфікаційної роботи --- --- --- 26.01 09:00  

 

Спеціальність: 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність.  

Освітня програма: Економіка та управління підприємством. Менеджмент проектів і консалтинг 

3 2 1 Захист кваліфікаційної роботи --- --- --- 26.01 11:00  

 

Спеціальність: 073 Менеджмент.  

Освітня програма: Менеджмент. Управління навчальним закладом 

4 3 1 Захист кваліфікаційної роботи --- --- --- 27.01 12:00  

 

Спеціальність073 Менеджмент.  

Освітня програма: Менеджмент: адміністрування діяльності суб'єктів господарювання 

5 3 2 Захист кваліфікаційної роботи --- --- --- 27.01 13:00  

 

 

 

 

 

 

в.о декана   _факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності       Мізюк В.А. 
                                         (назва факультету)                                      

 

 


