
 

Розклад Державної атестації 

здобувачів вищої освіти (ОС «Магістр») 

факультету історії, політології та національної безпеки 

 
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, ОПП «Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм», денна форма навчання; 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОПП «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»,  

денна форма навчання 

 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа, ОПП «Інформаційна аналітика та 

адміністрування систем управління», денна 

форма навчання (5 осіб); 027 Музеєзнавство, 

пам’яткознавство, ОПП «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство, культурний туризм», 

денна форма навчання (2 особи) 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа, ОПП «Інформаційна аналітика та 

адміністрування систем управління», денна 

форма навчання (7 осіб) 

Консультація 02.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-301 

02.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-301 

Магістерська робота (проєкт) 05.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-301 

06.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-301 

Випускова кваліфікаційна робота 05.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-301 

 

 

 



 

 

032 Історія та археологія, ОПП «Історія, європеїстика, археологія», денна та заочна форма навчання; 014 Середня освіта (014.03 Історія), 

ОПП «Середня освіта. Історія, правознавство», денна та заочна форма навчання 

 014 Середня освіта (014.03 Історія), ОПП «Середня 

освіта. Історія, правознавство», заочна форма 

навчання (6 осіб); 032 Історія та археологія, ОПП 

«Історія, європеїстика, археологія», денна форма 

навчання (5 осіб), заочна форма навчання (1 особа) 

014 Середня освіта (014.03 Історія), ОПП 

«Середня освіта. Історія, правознавство», денна 

форма навчання (12 осіб) 

Консультація 02.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-312 

02.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-312 

Кваліфікаційна робота 05.12.2022 р. 

11.00 

ауд. D-312 

 

Випускна кваліфікаційна робота 05.12.2022 р. 

11.00 

ауд. D-312 

06.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-312 

 

 

 

  



 
 

 
052 Політологія, ОПП «Політологія»; 281 Публічне управління та адміністрування, ОПП «Державна служба»,  

денна форми навчання 

 281 Публічне управління та 

адміністрування, ОПП «Державна 

служба», денна форми навчання (7 

осіб)  

052 Політологія, ОПП «Політологія», 

денна форма навчання (6 осіб); 054 

Соціологія, ОПП «Соціологія», 

денна форма навчання (1 особа) 

281 Публічне управління та 

адміністрування, ОПП «Державна 

служба», денна форми навчання (7 осіб) 

Консультація 30.11.2022 р. 

10.00 

ауд. D-106 

02.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-106 

02.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-106 

Єдиний 

державний 

кваліфікаційний 

іспит 

01.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-106 

  

Публічний захист 

кваліфікаційної 

роботи 

 05.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-106 

 

Кваліфікаційна 

робота 

 05.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-106 

06.12.2022 р. 

10.00 

ауд. D-106 

 

 

 


