ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної та	Ректор Херсонського
науково-педагогічної роботи	державного університету
 ________ Віталій КОБЕЦЬ	 _______ Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ

РОЗКЛАД
роботи екзаменаційних комісій з атестації 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
медичного факультету 
денної та заочної форм навчання 
2020-2021 навчальний рік
Комісія № 1
Галузь знань: 10 Природничі науки  (денна форма навчання); 
                           01 Освіта/Педагогіка (заочна форма навчання)
Спеціальність: 102 Хімія (денна форма навчання); 
                             014 Середня освіта (хімія) (заочна форма навчання)
Освітня програма: Хімія (денна форма навчання);
                                    Середня освіта (хімія) (заочна форма навчання)
Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час
Денна форма навчання:
1. Хімія розчинів.
2. Вибрані розділи органічної хімії.
3. Методика викладання хімії у закладах вищої освіти.
Заочна форма навчання:
1. Методика викладання фахових дисциплін у закладі вищої освіти.
2. Вибрані розділи органічної хімії.
3. Теоретичні основи хімічного зв’язку. 
Голова комісії: 
Єзіков В. І. – завідувач кафедри хімії Миколаївського національного університету 
ім. В.О. Сухомлинського,  доктор хімічних наук, професор
Заступник голови комісії:
Речицький О.Н. – кандидат хімічних наук, доцент;
Члени комісії:
1. Вишневська Л.В. –кандидат педагогічних наук, доцент;
2. Попович Т.А.– кандидат технічних наук, доцент.
Стейкхолдер:  
Денна форма навчання:
Подшивалова Т. М. – завідувач відділом дослідження матеріалів, речовин та виробів Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Заочна форма навчання:
Юзбашева Г. С. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики викладання навчальних дисциплін Комунального  вищого навчального закладу “Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради.
Секретар:  Гришко А.І. – лаборант кафедри хімії та фармації.
06-241 М
(6 - денна)
14.12.20
ауд. 820,
9.00


06-241 М
 (6- заочна)



Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

06-241 М
(6 - денна)
15.12.20
ауд. 820,
9.00


06-241 М
 (6- заочна)
15.12.20
ауд. 820,
9.00
Резервний день

06-241 М

16.12.20
ауд. 820,
9.00





Комісія № 2
Галузь знань: : 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна та заочна форма навчання)
Освітня програма: Фізична реабілітація (денна та заочна форма навчання)


Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час
1. Сучасні методи та засоби фізичної терапії за нозологіями  
2. Особливості фізичної терапії різних вікових груп населення 
 
Голова комісії: 
Горб А. Л. –  завідувач неврологічним відділенням  Комунального некомерційного підприємства «Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні», дитячий невролог вищої категорії, дитячий невролог вищої категорії  
Заступник голови комісії:
Гурова А.І. –  кандидат біологічних наук, доцент;
Члени комісії:
1. Васильєва Н.О. –  кандидат біологічних наук, доцент; 
2. Таран І.В. – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач 
Стейкхолдер:  
Вовк Л. Є. –завідувач відділенням реабілітації КНП «Херсонської міської клінічної лікарні 
ім. О.С. Лучанського». 
Секретар:   Лозинська Л.М. – старший лаборант кафедри фізичної терапії та ерготерапії

06-231 М
(7 - денна)
14.12.20
ауд. 818,
9.00


06-231 М
 (13- заочна)

ауд. 818,
13.00

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

06-231 М
(7 - денна)
15.12.20
ауд. 818,
9.00


06-231 М
 (13- заочна)
15.12.20
ауд. 818,
13.00
Резервний день

06-231 М

16.12.20
ауд. 818,
9.00
Декан факультету	______________________ 				 Наталія ШАХМАН
(підпис) 						(ім’я, прізвище)


