
 

Про проведення державної атестації 

на факультеті менеджменту  

та бізнес-технологій 

 

  

З метою проведення державної атестації  на факультеті менеджменту та 

бізнес-технологій Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України у 

2017 - 2018 навчальному році 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Затвердити склад державної екзаменаційної комісії (додаток 1). 

2. Завідувачу кафедри менеджменту організацій Красностановій Н.Е. 

забезпечити підготовку екзаменаційних білетів для проведення державних 

екзаменів. 

3. Затвердити графік проведення оглядових лекцій, консультацій та графік 

проведення державних екзаменів (додаток 2). 

4. Затвердити дату вручення дипломів – 27 червня 2018 р. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

директора   Попова М.П. 

 

 

      

 

Директор                                              М. М. Іжа 

 

 



                     Додаток 1 

до наказу від “_____”_________2018 р. 

№____ 

 

 

Склад державної екзаменаційної комісії 

Напрям “Менеджмент” 

 

Склад  

державної екзаменаційної комісії № 3 

з прийому державного екзамену  

 

 

Філиппова С.В. голова комісії, д.е.н., професор, дійсний член 

Академії економічних наук України, директор 

Інституту бізнесу, економіки та інформаційних 

технологій (ІБЕІТ) Одеського національного 

політехнічного університету     

 

Красностанова  Н.Е. заступник голови комісії, к.е.н., доцент, завідувач 

кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України 
 

 

Члени комісії : 

 

Паламарчук В.І. к.військ.н., доцент, професор кафедри менеджменту 

організацій Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові 

України 

 

Горячук  В.Ф. д.е.н, ст.н.с., професор кафедри менеджменту 

організацій Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ при Президентові 

України 

 

Згурська О.С. секретар комісії, провідний фахівець деканату 

факультету менеджменту та бізнес-технологій 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                              М.П. Попов 



Додаток 2 

до наказу   від “_____”________2018  р. 

№___ 

 

 

ГРАФІК 

 проведення оглядових лекцій та консультацій до ДЕК,   

графік проведення державних екзаменів     

 

2018 р. 

 

Напрям “Менеджмент” 

 

Початок  екзаменів –  10.00 

 

Курс, 

форма навчання 

Оглядові лекції та 

консультації 

(за розкладом) 

 

 

Державні екзамени 

5 курс заочної 

форми навчання 

 

21.05 - 23.05.2018 р. 25.05.2018 р. 

(письмовий) 

а. 400 

 

4 курс денної 

форми навчання 

 

18.06 - 20.06.2018 р. 22.06.2018 р. 

(письмовий) 

а. 407 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник директора                                               М.П. Попов 

 


