
Дата Час   

1

Філософія науки та 

інновацій                     

(модуль філософія науки)

Шашкова Л.О., 

д.філос.н., проф.
30.11. 2020 11.00

2

Філософія науки та 

інновацій             

(технологічний модуль)  

Баумейстер А. О.,

д.філос.н., доц.
30.11. 2020 12.00

3
Специфіка проведення 

релігієзнавчої експертизи    

Предко О.І.,                      

д.філос.н., проф.
27.11. 2020 14.40

4

Системний аналіз у 

публічному управлінні та 

адмініструванні (англійською 

мовою)     

Неліпа Д.В.,                          

д.політ.н., проф.
02.12. 2020 16.20

______________________________С.В.Руденко

№

 

п/п

Назва дисципліни П.І.П. екзаменатора

Заступник декана 

філософського факультету з 

наукової роботи

https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRd

z09

https://join.skype.com/o0uUS8Cl3tre

https://us02web.zoom.us/j/84341453741?pwd=ZmkzeE9pUXRoWkM4Rms

4NFBsUTU0QT09

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt

Ауд. 

Іспити

"Затверджую"

______________________________________

проф. Конверський А.Є.

                          Філософський факультет 

                                                    складання екзаменаційної сесії аспірантів першого року навчання 2020-2021 навчальний рік

Графік

https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
https://join.skype.com/o0uUS8Cl3tre
https://us02web.zoom.us/j/84341453741?pwd=ZmkzeE9pUXRoWkM4Rms4NFBsUTU0QT09
https://us02web.zoom.us/j/84341453741?pwd=ZmkzeE9pUXRoWkM4Rms4NFBsUTU0QT09
https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://meet.google.com/vky-okuz-rqt


Дата Час   

1

Філософія науки та 

інновацій                     

(модуль філософія науки)

Шашкова Л.О., 

д.філос.н., проф.
30.11. 2020 11.00

2

Філософія науки та 

інновацій             

(технологічний модуль)  

Баумейстер А. О.,

д.філос.н., доц.
30.11. 2020 12.00

Заступник декана 

філософського факультету з 

наукової роботи ______________________________С.В.Руденко

                          Спеціальність 034 – Культурологія

№

 

п/п

Назва дисципліни П.І.П. екзаменатора
Іспити

Ауд. 

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt

https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz

09

                                                    складання екзаменаційної сесії аспірантів першого року навчання 2020-2021 навчальний рік

"Затверджую"

______________________________________

проф. Конверський А.Є.

Графік

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09


Дата Час   

1

Філософія науки та 

інновацій                     

(модуль філософія науки)

Шашкова Л.О., 

д.філос.н., проф.
30.11. 2020 11.00

2

Філософія науки та 

інновацій             

(технологічний модуль)  

Баумейстер А. О.,

д.філос.н., доц.
30.11. 2020 12.00

Заступник декана 

філософського факультету з 

наукової роботи ______________________________С.В.Руденко

                          Спеціальність 052 – Політологія 

№

 

п/п

Назва дисципліни П.І.П. екзаменатора
Іспити

Ауд. 

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt

https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVR

dz09

                                                    складання екзаменаційної сесії аспірантів першого року навчання 2020-2021 навчальний рік

"Затверджую"

______________________________________

проф. Конверський А.Є.

Графік

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09


Дата Час   

1

Філософія науки та 

інновацій                     

(модуль філософія науки)

Шашкова Л.О., 

д.філос.н., проф.
30.11. 2020 11.00

2

Філософія науки та 

інновацій             

(технологічний модуль)  

Баумейстер А. О.,

д.філос.н., доц.
30.11. 2020 12.00

3

Системний аналіз у 

публічному управлінні та 

адмініструванні 

(англійською мовою)     

Неліпа Д.В.,                          

д.політ.н., проф.
02.12. 2020 16.20

Заступник декана 

філософського факультету з 

наукової роботи ______________________________С.В.Руденко

                          Спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування 

№

 

п/п

Назва дисципліни П.І.П. екзаменатора
Іспити

Ауд. 

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt

https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVR

dz09

https://join.skype.com/o0uUS8Cl3tre

                                                    складання екзаменаційної сесії аспірантів першого року навчання 2020-2021 навчальний рік

"Затверджую"

______________________________________

проф. Конверський А.Є.

Графік

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
https://join.skype.com/o0uUS8Cl3tre


Дата Час   

1

Філософія науки та 

інновацій                     

(модуль філософія науки)

Шашкова Л.О., 

д.філос.н., проф.
30.11. 2020 11.00

2

Філософія науки та 

інновацій             

(технологічний модуль)  

Баумейстер А. О.,

д.філос.н., доц.
30.11. 2020 12.00

3
Специфіка проведення 

релігієзнавчої експертизи    

Предко О.І.,                      

д.філос.н., проф.
27.11. 2020 14.40

Заступник декана 

філософського факультету з 

наукової роботи ______________________________С.В.Руденко

                          Спеціальність 031 – Релігієзнавство 

№

 

п/п

Назва дисципліни П.І.П. екзаменатора

Іспити

Ауд. 

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt

https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbW

VRdz09

https://join.skype.com/o0uUS8Cl3tre

                                                    складання екзаменаційної сесії аспірантів першого року навчання 2020-2021 навчальний рік

"Затверджую"

______________________________________

проф. Конверський А.Є.

Графік

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
https://join.skype.com/o0uUS8Cl3tre


Дата Час   

1

Філософія науки та 

інновацій                     

(модуль філософія науки)

Шашкова Л.О., 

д.філос.н., проф.
30.11. 2020 11.00

2

Філософія науки та 

інновацій             

(технологічний модуль)  

Баумейстер А. О.,

д.філос.н., доц.
30.11. 2020 12.00

Заступник декана 

філософського факультету з 

наукової роботи ______________________________С.В.Руденко

                          Спеціальність 033 – Філософія

№

 

п/п

Назва дисципліни П.І.П. екзаменатора
Іспити

Ауд. 

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt

https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVR

dz09

                                                    складання екзаменаційної сесії аспірантів першого року навчання 2020-2021 навчальний рік

"Затверджую"

______________________________________

проф. Конверський А.Є.

Графік

https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://meet.google.com/vky-okuz-rqt
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
https://zoom.us/j/96181605313?pwd=elIvRTlZcHhsNUJRMEFEbXRKbWVRdz09
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