Випуск магістрів природничого факультету 2018 року
26 грудня 2018 року на природничому факультеті відбулися
урочистості з нагоди вручення дипломів освітнього ступеня «магістр»
спеціальностям: 073 Менеджмент (спеціалізації Управління інноваційною
діяльністю, Управління навчальним та Управління проектами), 014 Середня
освіта (Хімія), 102 Хімія. 014 Середня освіта (Здоров’я людини), 101
Екологія; 091 Біологія; 014 Середня освіта ( Біологія).

Право носити ім'я «магістр» та можливість ступити на професійний
шлях

в

якості

дипломованих

фахівців

отримали

146

випускників

магістратури.
Цей перший випуск фахівців за освітнім ступенем «магістр», які
проходили

підготовку

відповідно

до

освітньо-професійної

програми

протягом 1,5 року, є особливим для випускової кафедри педагогічної
майстерності та менеджменту імені І.І. Зязюна. У магістратурі «Управління
навчальним закладом» у 2018 р. – 11 випуск керівників для освітньої галузі.
За десять років кваліфікацію магістра-менеджера освітньої сфери отримали
443 керівники. Управлінців-проектників за 7 років випущено близько 200
фахівців. А цього ж року підготовлено 24 магістри випуску магістерської
спеціальності «Управління інноваційною діяльністю».

Усі магістри успішно захистили випускні кваліфікаційні роботи;
протягом навчання показали себе як творчі та інтелектуально багаті
особистості, із потужним потенціалом і здатністю до постійного розвитку та
саморозвитку; активно брали участь в усіх заходах університету як
ініціативні співучасники і творці.
Тому до привітань викладачів кафедри й декана природничого
факультету проф. Марини Вікторівни Гриньової, яка вручила випускникам
дипломи магістра, долучилися доктор історичних наук, професор, перший
проректор Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка – Роман Анатолійович Сітарчук та керівник Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Олена
Вікторівна Харченко.

Вражаючому
художньому

відкриттю

колективу

урочистостей

ансамблю

завдячуємо

народного

танцю

зразковому
«Каблучок»

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді.
Керівники колективу: Анна Рак, Злата Гнатенко випускники-магістри
природничого факультету, зразковому хореографічному колективу Фуете
Полтавської Малої академії мистецтв імені Р. Кириченко керівник: Альбіна
Лобінцева та Майстер спорту України, член національної збірної України з
черліденгу, тренер та суддя Всеукраїнської федерації черліденгу Анастасія
Арканова, магістрантка групи ПЕ-65, спеціальності Екологія.

Щиро вітаємо дипломованих магістрів освіти! Бажаємо щасливого
старту у професійній кар’єрі, нових досягнень і перемог на життєвому шляху.

