ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. ректора університету
_____________ Н.А.Тюхтенко

РОЗКЛАД
роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти
факультету технологій та сфери обслуговування
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
на денній, заочній та екстернатній формах навчання 
2014-2015 навчальний рік
Комісія № 1
Напрям підготовки: 6.010104. Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства – денна та заочна форми навчання

Державний екзамен (модуль)/
Захист дипломної роботи (дипломного проекту)
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
Спецтехнології з механізації технологічних процесів сільськогосподарського виробництва та методики їх викладання
Голова комісії: 
доцент Савчук В.П.
Члени комісії:
професор 
Слюсаренко Н.В.,
старший викладач 
Саух О.М.,
Бондар С.П.,
директор Херсонського професійного ліцею харчової промисловості, представник замовника
6-401 (денна) 7 студ. 
6-401 (заочна) 9 студ.
15.06.2015
230

 09.00 – 13.00
Педагогіка та психологія

6-401 (денна) 7 студ. 
6-401 (заочна) 9 студ.
19.06.2015

Захист дипломної роботи

6-401 (денна) 7 студ.
23.06.2015



6-401 (заочна) 9 студ.
24.06.2015




Комісія № 2
Напрям підготовки: 6.010103 Технологічна освіта – денна, заочна та екстернатна форми навчання

Державний екзамен (модуль)/
Захист дипломної роботи (дипломного проекту)
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
Педагогіка та психологія
Голова комісії: 
Фокіна І.О., заступник директора з виховної роботи спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 52
Члени комісії:
доцент Ковальська Н.М.,
професор Яцула Т.В.
6-411 (денна) 10 студ. 
6-411 (заочна) 8 студ.
(екстернатна) 1 студ.
08.06.2015
124

 9.00 – 13.00
Методика навчання технологіям та кресленню у загальноосвітніх навчальних закладах

6-411 (денна) 10 студ. 
6-411 (заочна) 8 студ.
(екстернатна) 1 студ.
12.06.2015

Захист дипломної роботи

6-411 (денна) 10 студ. 
17.06.2015



6-411 (заочна) 8 студ.
(екстернатна) 1 студ.
18.06.2015





Комісія № 3
Напрям підготовки: 6.140101 Готельно-ресторанна справа – денна форма навчання

Державний екзамен (модуль)/
Захист дипломної роботи (дипломного проекту)
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Технологія та організація готельного і ресторанного господарства
Голова комісії: 
Альошин В.В., викладач вищої категорії ДНЗ Херсонське вище професійне комерційне училище
Члени комісії:
доцент Носова І.О., доцент Якимчук Д.М., доцент Разлівінських Ю.Ю.
Екзаменатор з іноземної мови:
Кан О.Ю., асистент кафедри мовної освіти
6-421 (денна) 20 студ.
11.06.2015
130

 9.00 – 13.00
2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

6-421 (денна) 20 студ.
15.06.2015

3. Інженерно-технічне забезпечення діяльності підприємств готельного і ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів

6-421 (денна) 20 студ.
19.06.2015

4. Управління підприємствами готельного і ресторанного господарства, санаторно-курортними закладами

6-421 (денна) 20 студ.
23.06.2015



                 Декан факультету								професор Чепок В.І.

