
«Затверджую»  

Проректор з навчально-виховної роботи 

 

_____________ проф. Петрівський Я.Б. 

_____________2020 р.                                                        

 

РОЗКЛАД 
роботи екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог освітньо-

професійної програми та присвоєння їм освітнього ступеня «бакалавр» на факультеті історії, політології та міжнародних 

відносин  у 2020 році.                                                        

014 «Середня освіта (Історія)»  (денна форма навчання) 

ауд. №  226 

4 курс  

№ 

з/п 
Дисципліна Голова ДЕК 

 

Екзаменатор 

 

Групи 

ІЮ-1 ІЮ-2 ІЮ-3 

Дата 

1. 

 

Захист бакалаврських робіт 

 

д.і.н., проф. Давидюк Р.П. 
проф.Постоловський Р.М., 

доц. Десятничук І.О. 
2255..0066  2266..0066    

2. 
Комплексний екзамен  

з фаху  
д.і.н., проф. Давидюк Р.П. 

проф.Постоловський Р.М., 

доц. Галуха Л.Ю. 
    2222..0066  

 

Дата складання екзамену 

 

 

Декан ФІПМВ                                                                                                                               проф. Шеретюк В.М. 

 

 

 

 

 



 

 

«Затверджую» 

Проректор з навчально-виховної роботи 

 

_____________ проф. Петрівський Я.Б. 

_____________2020 р.                                                        

 

РОЗКЛАД 
роботи екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності ступеня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм освітнього ступеня «бакалавр» на факультеті історії, політології та 

міжнародних відносин  у 2020 році.                                                        

032 «Історія та археологія»  (денна форма навчання) 

ауд. №  230 

4 курс пл.  

№ 

з/п 
Дисципліна Голова ДЕК 

 

Екзаменатор 

 

Групи 

ІА-1 

Дата  

1. 

 

Захист бакалаврських робіт 

 

д.і.н., проф. Давидюк Р.П. 
проф.Постоловський Р.М. 

доц. Десятничук І.О. 
2244..0066  

2. 
Кваліфікаційний екзамен  з 

історії та археології 
д.і.н., проф. Давидюк Р.П. 

проф.Постоловський Р.М. 

доц.Прищепа Б.А. 
--  

 

 

 

 

Декан ФІПМВ                                                                                                                    проф. Шеретюк В.М. 
 

 

 



 

 

 

 «Затверджую» 

Проректор з навчально-виховної роботи 

 

_____________ проф. Петрівський Я.Б. 

_____________2020 р.                                                        

РОЗКЛАД 
роботи екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності ступеня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм освітнього ступеня «бакалавр» на факультеті історії, політології та 

міжнародних відносин  у 2020 році.                                                        

052 «Політологія» (денна форма навчання) 

ауд. №  230 

4 курс пл.  

№ 

з/п 
Дисципліна Голова ДЕК 

 

Екзаменатор 

 

Групи 

ПЛ-1 

Дата 

1. 
Комплексний  

екзамен з фаху 
д.політ.н., проф. Гон М.М. 

проф. Кириленко О.М.  

доц. Хаврук І.А. 
--  

2. 
Захист  

бакалаврських робіт 
д.політ.н., проф. Гон М.М. 

проф. Кириленко О.М.  

доц. Хаврук І.А. 
2233..0066  

 

 

 

 

Декан ФІПМВ                                                                                                                    проф. Шеретюк В.М. 

 

 

 

 



 

 

«Затверджую» 

Проректор з науково-педагогічної,  

навчальної роботи та інформатизації 

 

_________________ проф. Немеш О.М. 

_________________ 2020 р.                                                        

 

РОЗКЛАД 
роботи екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності ступеня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм освітнього ступеня «бакалавр» на факультеті історії, політології та 

міжнародних відносин  у 2020 році. 

014 «Середня освіта (Історія)»   

(заочна форма навчання) 

ауд. №  226 

4 курс Є заочн 

№ 

з/п 
Дисципліна Голова ДЕК 

 

Екзаменатор 

 

Групи 
ІЮ-1 ІЮ-2 

Дата 

1.  
Захист  

бакалаврських  робіт 
д.і.н., проф. Давидюк Р.П. 

проф.Постоловський Р.М., 

доц. Десятничук І.О. 
2277..0066    

2. 2 
Комплексний екзамен  

з фаху  
д.і.н., проф. Давидюк Р.П. 

доц. Філіпчук І.В., 

доц. Десятничук І.О. 
  2233..0066  

 

 

 

 

 

Декан  ФІПМВ                                                                                                                                                  проф. Шеретюк В.М. 

 



«Затверджую» 

Проректор з навчально-виховної роботи 

 

_____________ проф. Петрівський Я.Б. 

_____________2020  р.                                                                   

 

 

РОЗКЛАД 

роботи екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності ступеня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм освітнього ступеня «магістр» на факультеті історії, політології та 

міжнародних відносин у 2019-2020 н.р. 

014 «Середня освіта (Історія)» (перехресний вступ) 

 (денна форма навчання) 

ауд. №  226 

6 курс історія 

№ 

з/п 
Дисципліна Голова ЕК 

 

Екзаменатор 

 

Група 

Іст-1 

Дата 

1. 
Комплексний екзамен  

з фаху 

д.і.н., професор  

Давидюк Р.П. 

проф. Постоловський Р.М., 

доц. Десятничук І.О. 
2200..0066  

2. 
Захист  

магістерських робіт 

д.і.н., професор  

Давидюк Р.П. 

проф. Постоловський Р.М., 

доц. Десятничук І.О. 
2299..0066  

 

 

 

 

Декан ФІПМВ                                                                                                                                                          проф. Шеретюк В.М. 

 

 

 



«Затверджую» 

Проректор науково-педагогічної,  

навчальної роботи та інформатизації 

  

_____________ проф. Немеш О.М. 

_____________ 2020  р. 

 
 

РОЗКЛАД 
роботи екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності ступеня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм освітнього ступеня «магістр» на факультеті історії, політології та 

міжнародних відносин у 2019-2020 н.р.  

014.03 «Середня освіта (Історія)»  (перехресний вступ)  

(заочна форма навчання) 

ауд. №  226 

6 к.  заочники  

№ 

з/п 
Дисципліна Голова ЕК 

 

Екзаменатор 

 

Групи 

Іст -1 

Дата 

1. 
Комплексний екзамен  

з фаху 

д.і.н., професор  

Давидюк Р.П. 

проф. Постоловський Р.М., 

доц. Десятничук І.О. 
2200..0066  

3. 
Захист  

магістерських робіт 

д.і.н., професор  

Давидюк Р.П. 

проф. Постоловський Р.М., 

доц. Десятничук І.О. 
2299..0066  

 

 

 
Декан  ФІПМВ                                                                                                                                     проф. Шеретюк В.М. 

 

 

 



«Затверджую» 

Проректор з навчально-виховної роботи 

 

_____________ проф. Петрівський Я.Б. 

_____________2020  р. 

 

РОЗКЛАД 
роботи екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності ступеня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійної програми та присвоєння їм освітнього ступеня «магістр» на факультеті історії, політології та 

міжнародних відносин у 2019-2020 н.р.  

052  «Політологія» (перехресний вступ)  

(денна форма навчання) 

ауд. №  230 

6 курс  політологія 

№ 

з/п 
Дисципліна Голова ЕК 

 

Екзаменатор 

 

Групи 

ПЛ-1 

Дата 

1. 
Комплексний екзамен  

 з фаху 

д.політ.н., професор  

Гон М.М. 

проф. Кириленко О.М.,  

доц. Хаврук І.А. 
2222..0066  

2. 
Захист  

магістерських робіт 

д.політ.н., професор  

Гон М.М. 

проф. Кириленко О.М.,  

доц. Хаврук І.А. 
2266..0066  

 

 

 

 

 

Декан  ФІПМВ                                                                                                                                                         проф. Шеретюк В.М.  

 

 
 

 


