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Комісія № 1
Напрям підготовки: 6.020303 Філологія (українська мова та література)* Спеціалізація: документознавство (денна та заочна
        форми навчання)
Напрям підготовки: 6.020303 Філологія (українська мова та література)* Спеціалізація: медіалінгвістика (денна форма 
        навчання)

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Українська мова
2. Українська література. Зарубіжна література
3. Педагогіка і психологія. Методика викладання фахових дисциплін
Голова комісії: Гоштанар І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології

Заступник голови комісії: Гайдаєнко І.В. – кандидат філологічних наук, доцент

Члени комісії:
1. Корівчак Л.Д. – кандидат філологічних наук, доцент 
2.Омельчук Ю.О. – кандидат філологічних наук, старший викладач

Секретар: Ревенюк М.В. – старший лаборант кафедри мовознавства
08-411 (26)
(денна форма навчання – 20, заочна форма навчання – 6)
10.06.2019
12:00
ауд. 597

Захист дипломних робіт

08-411 (13)
(денна форма навчання)
11.06.2019
9:00
ауд. 583


08-411 (13)
(денна та заочна форма навчання)
12.06.2019
9:00
ауд. 583




Напрям підготовки: 6.020303 Філологія (українська, англійська мова та література)* (денна форма навчання)

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Українська мова
2. Українська література. Зарубіжна література
3. Англійська мова
4. Педагогіка і психологія. Методика викладання фахових дисциплін
Голова комісії: Гоштанар І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології

Заступник голови комісії: Гайдаєнко І.В. – кандидат філологічних наук, доцент

Члени комісії:
1. Корівчак Л.Д. – кандидат філологічних наук, доцент 
2.Омельчук Ю.О. – кандидат філологічних наук, старший викладач

Секретар: Ревенюк М.В. – старший лаборант кафедри мовознавства
08-451 (27)
(денна форма навчання)
10.06.2019
12:00
ауд. 597

Захист дипломних робіт

08-451 (14)
(денна форма навчання)
13.06.2019
9:00
ауд. 583


08-451 (13)
(денна форма навчання)
14.06.2019
9:00
ауд. 583













Комісія № 2
Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Історія української та зарубіжної журналістики
2. Теорія і методика журналістської творчості
3. Журналістський фах
Голова комісії: Жупина А.В. – головний редактор обласної газети «Новий день», заслужений журналіст України

Заступник голови комісії: Рембецька О.В.  – кандидат філологічних наук, доцент

Члени комісії:
1. Орлова Н.В. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
2. Гаврилова Я.Л. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Секретар: Попкова О.А. – старший лаборант кафедри соціальних комунікацій
08-461 (40)
(денна та заочна форми навчання)
11.06.2019
9:00
ауд. 587

Захист дипломних робіт

08-461 (14)
(денна форма навчання)
12.06.2019
9:00
редакція газети «Новий день»


08-461 (13)
(денна форма навчання)
13.06.2019
9:00
редакція газети «Новий день»


08-461 (13)
(заочна форма навчання)
14.06.2019
9:00
редакція газети «Новий день»
Напрям підготовки: 6.030301 Журналістика (денна та заочна форми навчання)






Декан факультету
________________________
проф. В.П. Олексенко


