ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора Херсонського державного університету
_____________Н.А.Тюхтенко

РОЗКЛАД
роботи екзаменаційних комісій з атестації 
здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» 
соціально-психологічного факультету
на денній та заочній формах навчання 
2018-2019 навчальний рік
Комісія № 1
Спеціальність: 053.  Психологія - денна,заочна форма навчання.

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Методологія науково-дослідної роботи у галузі психології

Голова комісії: 
Савченко О. В. - доктор психологічних наук, професор
Заступник голови комісії:
Блинова О.Є. –доктор психологічних наук, професор
Члени комісії:
1. Тавровецька Н.І. – кандидат психологічних наук, доцент.
Секретар: 
Герасимова В.Г. –  старший лаборант кафедри загальної та соціальної психології
07-231 М       (18 денна)
18.12.2018
412 ауд.
5 корп       8.30


07-231 М         (19 заочна)



Захист дипломних робіт

07-231 М          (18 денна)
20.12.2018
412  ауд.
5 корп              8.30


07-231 М          (19 заочна)
21.12.2018
412 ауд.
5 корп              8.30




Комісія № 2
Спеціальність: 231. Соціальна робота (Соціальна робота)– денна, заочна форма навчання.

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Теорія, практика та організація соціальної роботи
2. Методика викладання соціальної роботи у ЗВО

Голова комісії: 
Лещенко А. М. - доктор філософських наук, доцент  
Заступник голови комісії:
Шапошникова І.В. – доктор соціологічних наук, професор
Члени комісії:
1. Швець Т.М. – кандидат педагогічних наук, доцент.
Секретар: 
Марквас К.Ф. –  завідувач навчально-методичним кабінетом кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології.
07-211.1 М    (15 денна)
18.12.2018
415 ауд.
5 корп             8.30


07-211.1 М      (7 заочна)



Захист дипломних робіт

07-211.1 М       (15 денна)
20.12.2018
415 ауд.
5 корп             8.30


07-211.1 М         (7 заочна)
21.12.2018
415 ауд.
5 корп             8.30















Комісія № 3
Спеціальність: 231.Соціальна робота (Соціальна педагогіка) – денна, заочна форма навчання
Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Теорія, практика та організація соціальної роботи
2. Методика викладання соціальної роботи у ЗВО


Голова комісії: 
Чумак Л. В. - кандидат педагогічних наук, доцент
Заступник голови комісії:
Коршун Т.В. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Члени комісії:
1. Гуріч В.О. – кандидат педагогічних наук, доцент.
Секретар: 
Григорова А.А.  – лаборант  кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології.
07-211.2 М      (9 денна)
18.12.2018
415  ауд.
5 корп                   8.30


07-211.2 М      (8 заочна)



Захист дипломних робіт

07-211.2 М         (9 денна)
20.12.2018
414  ауд.
5 корп                  8.30


07-211.2 М         (8 заочна) 



          Декан факультету					__________________         Шапошникова І.В.


