
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

  Шаран В.Л. 

ПОГОДЖЕНО 
Голова 
екзаменаційної комісії 

  Заболоцький М.В. 
 
 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра 
за спеціальністю 014 «Середня освіта (Математика)» 

Освітня програма «Середня освіта(Математика, фізика, інформатика)» 

Денна форма здобуття освіти 
 

(ідентифікатор конференції –782 6884 1148, код доступу – Z6KBgj) 
 
 
 

Дата 
атестації 

Екзаменаційна 
група 

Форма атестації Час початку 
атестації 

22.12.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 10.00 

23.12.2020 Група 2 Захист кваліфікаційної роботи 11.00 
    

28.12.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

29.12.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен 10.00 
 
 
 
 

Директор навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Галь Ю.М. 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

  Шаран В.Л. 

ПОГОДЖЕНО 
Голова 
екзаменаційної комісії 

  Заболоцький М.В. 
 
 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

за спеціальністю 111 «Математика» 

Освітня програма «Математичне моделювання економічних процесів» 

Денна форма здобуття освіти 
 

(ідентифікатор конференції –782 6884 1148, код доступу – Z6KBgj) 
 
 
 

Дата 
атестації 

Екзаменаційна 
група 

Форма атестації Час початку 
атестації 

23.12.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 10.00 
 
 
 
 

Директор навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Галь Ю.М. 



 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

  Шаран В.Л. 

ПОГОДЖЕНО 
Голова 
екзаменаційної комісії 

  Стадник В.Й. 
 
 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізика)» 

Освітня програма «Середня освіта (Фізика, математика)» 

Денна форма здобуття освіти 
 

(ідентифікатор конференції – 4985584951 , код доступу - 16041976) 
 
 
 

Дата 
атестації 

Екзаменаційна 
група 

Форма атестації Час початку 
атестації 

21.12.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 10.00 
    

29.12.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 
 
 
 
 

Директор навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Галь Ю.М. 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

  Шаран В.Л. 

ПОГОДЖЕНО 
Голова 
екзаменаційної комісії 

  Стадник В.Й. 
 
 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізика)» 

Освітня програма «Середня освіта (Фізика, інформатика)» 

Денна форма здобуття освіти 
 

(ідентифікатор конференції – 4985584951 , код доступу - 16041976) 
 
 
 

Дата 
атестації 

Екзаменаційна 
група 

Форма атестації Час початку 
атестації 

21.12.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 12.00 
    

29.12.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 12.00 
 
 
 
 

Директор навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Галь Ю.М. 



 
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

  Шаран В.Л. 

ПОГОДЖЕНО 
Голова 
екзаменаційної комісії 

  Стадник В.Й. 
 
 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» 

Освітня програма «Комп’ютерна фізика» 

Денна форма здобуття освіти 
 

(ідентифікатор конференції – 4985584951 , код доступу - 16041976) 
 
 
 

Дата 
атестації 

Екзаменаційна 
група 

Форма атестації Час початку 
атестації 

23.12.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 10.00 
 
 
 
 

Директор навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Галь Ю.М. 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

  Шаран В.Л. 

ПОГОДЖЕНО 
Голова 
екзаменаційної комісії 

   Худий А.М. 
 
 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Інформатика)» 

Освітня програма «Середня освіта (Інформатика)» 

Денна форма здобуття освіти 
 

(ідентифікатор конференції – 5891751399, код доступу - 2020) 
 
 
 

Дата 
атестації 

Екзаменаційна 
група 

Форма атестації Час початку 
атестації 

16.12.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 10.00 
 
 
 
 

Директор навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Галь Ю.М. 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

  Шаран В.Л. 

ПОГОДЖЕНО 
Голова 
екзаменаційної комісії 

   Одрехівський М.В. 
 
 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

Освітня програма «Менеджмент туристичної індустрії» 

Денна форма здобуття освіти 
 

(ідентифікатор конференції – 801 680 0434, код доступу – 3737) 
 
 

Дата 
атестації 

Екзаменаційна 
група 

Форма атестації Час початку 
атестації 

23.12.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 10.00 
 
 
 
 

Директор навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Галь Ю.М. 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

  Шаран В.Л. 

ПОГОДЖЕНО 
Голова 
екзаменаційної комісії 

   Одрехівський М.В. 
 
 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

за спеціальністю 051 «Економіка» 

Освітня програма «Економічна кібернетика» 

Денна форма здобуття освіти 
 

(ідентифікатор конференції – 5600932905, код доступу – 5CXw1y) 
 
 
 

Дата 
атестації 

Екзаменаційна 
група 

Форма атестації Час початку 
атестації 

23.12.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 11.00 
 
 
 
 

Директор навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Галь Ю.М. 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

  Шаран В.Л. 

ПОГОДЖЕНО 
Голова 
екзаменаційної комісії 

   Малик Л.Б. 
 
 
 

Розклад роботи екзаменаційної комісії 
з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістра 

за спеціальністю 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» 

Освітня програма «Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)» 

Денна форма здобуття освіти 
 

(ідентифікатор конференції – 5040893835 , код доступу - kdE4sm) 
 
 
 

Дата 
атестації 

Екзаменаційна 
група Форма атестації Час початку 

атестації 
14.12.2020 Група 1 Захист кваліфікаційної роботи 10.00 

15.12.2020 Група 2 Захист кваліфікаційної роботи 10.00 
    

21.12.2020 Група 1 Кваліфікаційний екзамен 10.00 

22.12.2020 Група 2 Кваліфікаційний екзамен 10.00 
 
 
 
 

Директор навчально-наукового 
інституту фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій Галь Ю.М. 


