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

РОЗКЛАД
роботи екзаменаційних комісій з атестації 
здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» 
факультету економіки і менеджменту
на денній та заочній формах навчання 
2018-2019 навчальний рік
Комісія № 1
Спеціальність: 051 Економіка (Економіка  підприємництва) (денна та заочна форми навчання). 
051 Економіка (Економічна теорія) (денна форма навчання).

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
Захист дипломних робіт
Голова комісії:
Миколайчук Наталія Сергіївна  –  доктор економічних наук, професор
Заступник голови комісії:
Ушкаренко Ю.В. – доктор економічних наук, професор
Члени комісії:
1. Мохненко А.С. – доктор економічних наук, професор;
2. Чмут А.В. –  кандидат економічних наук, старший викладач.
Секретар:
Кримцева Т.І. – старший лаборант  кафедри економіки та міжнародних економічних відносин
Денна форма - 12-272 М (7)
18.12.
2018 р.
ауд.314
09.00.


Денна форма - 12-271 М (9)

ауд.314
11.00.


Заочна форма - 12-271 М (10)
20.12.
2018 р.
ауд.314
09.00.

Комісія № 2
Спеціальність: 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) (денна форма навчання).
281 Публічне управління та адміністрування (денна та заочна форми навчання).

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час


Захист дипломних робіт
Голова комісії: 
Покотилова Валентина Іванівна – доктор економічних наук, професор
Заступник голови комісії:
Тюхтенко Н.А. – кандидат економічних наук, професор
Члени комісії:
1. Шашкова Н.І. – доктор економічних наук, професор;
2. Макаренко С.М. –  кандидат економічних наук, доцент.
Секретар: 
Глушко К.О. – старший лаборант кафедри менеджменту і адміністрування
Денна форма -12-251 М (8), 12-291 М (4) 

Заочна форма - 12-251 М (7)
20.12.
2018 р.
ауд.307
09.00.



Комісія № 3
Спеціальність: 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) (денна та заочна форми навчання).

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
Захист дипломних робіт
Голова комісії:  
Кузьменко Василь Васильович –  доктор педагогічних наук, професор
Заступник голови комісії:
Федяєва В.Л. – доктор педагогічних наук, професор
Члени комісії:
1. Яцула Т.В. – доктор педагогічних наук, професор;
2. Корольова І.І. –  кандидат педагогічних наук, доцент.
Секретар: 
Діденко А.М. – фахівець ІІ категорії кафедри педагогіки, психології та освітнього менеджменту
Денна форма -12-292 М (10)
20.12.
2018 р.
ауд.316
10.00.


Заочна форма - 12-292 М (9)

ауд.316
13.00.


















Комісія № 4
Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна та заочна форми навчання).
015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства) (денна форма навчання).
Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна та заочна форми навчання)
1. Фахова технологічна підготовка
2. Методика викладання фахових та загально-технічних дисциплін у ВНЗ
Голова комісії: 
Браїло Микола Володимирович –  кандидат технічних наук
Заступник голови комісії:
Чепок Р.В. – кандидат педагогічних наук, доцент
Члени комісії:
1. Шпак Л.М. – кандидат педагогічних наук, доцент;
2.  Шкворець О.В.  –  кандидат педагогічних наук, доцент.
Секретар: 
Ващенко О.О. – завідувач навчально-методичного кабінету кафедри технологічної та професійної освіти

Денна форма -12-211 М (5)  
Заочна форма -12-211 М (4)
20.12.
2018 р.
ауд.310
09.00.
015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства) (денна форма навчання)
1. Новітні інженерні технології в підготовці з фаху
2. Сучасні педагогічні технології у вищому навчальному закладі

Денна форма -12-202 М (7)


014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна та заочна форми навчання)
015.18 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства) (денна форма навчання)
Захист дипломних робіт

Денна форма -12-202 М (7), 12-211 М (5)  
Заочна форма -12-211 М (4)
22.12.
2018 р.
ауд.310
09.00.


Комісія № 5
Спеціальність:  242 Туризм (денна та заочна форми навчання).
 241 Готельно-ресторанна справа (денна та заочна форма навчання). 

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
242 Туризм (денна та заочна форми навчання)
1. Туризмологія
2. Інноваційні технології в туризмі
3. Управління туристичними дестинаціями

Голова комісії: 
Александров Олексій Анатолійович
Заступник голови комісії:
Орленко О.В. – доктор економічних наук, професор
Члени комісії:
1.  Яровий В.Ф. – доктор економічних наук, доцент;
2. Сидорович Є.С – кандидат історичних наук, старший викладач.
Секретар: 
Сахарова Ю.П. – лаборант  кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Денна форма -12-261 М (10)  
Заочна форма -12-261 М (5)
20.12.
2018 р.
ауд.305 В
10.10.
242 Туризм (денна та заочна форми навчання)
241 Готельно-ресторанна справа (денна та заочна форма навчання)


Захист дипломних робіт

Денна форма -12-221 М (9)  
Заочна форма -12-221 М (5)
21.12.
2018 р.
ауд.305 В
10.10.


Денна форма -12-261 М (10)  
Заочна форма -12-261 М (5)
22.12.
2018 р.
ауд.305 В
10.10.



Декан факультету								професор Соловйов А.І.

