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 
факультету комп’ютерних наук, фізики та математики
денної та заочної форм навчання 
2019-2020 навчальний рік
Комісія № 1
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014.08 Середня освіта (фізика)
Освітня програма: 014 Середня освіта (фізика)

Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час
1. Фізика твердого тіла з основами нанотехніки.
2. Астрофізика та методика навчання астрономії.
3. Методика навчання фізики у закладі вищої освіти.
Голова комісії: 
Семакова Т. О. – кандидатка педагогічних наук., доцентка кафедри природничо-наукової підготовки Одеського національного політехнічного університету
Заступник голови комісії:
Гончаренко Т.Л. - кандидатка педагогічних наук, доцентка
Члени комісії:
1. Кузьменков С.Г. - доктор педагогічних наук, профессор;
2. Івашина Ю.К. – кандидат фізико-математичних наук, доцент;
3. Єрмакова-Черченко Н.О. - кандидатка педагогічних наук, доцента.
Секретар: Головко Н.Ю. – провідний фахівець кафедри фізики та методики її навчання.
Денна 15-211 М (11)
22.12.2020
ауд. 426, 09.00


Заочна 15-211 М (7)

ауд. 426, 12.00
Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

Заочна 15-211 М (7)
23.12.2020
ауд. 426, 09.00


Денна 15-211 М (11)

ауд. 426, 12.00
Резервний день


24.12.2020
ауд. 426

Комісія № 2
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014.04 Середня освіта (математика)
Освітня програма: 014 Середня освіта (математика)

Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час
1. Методика навчання математики у закладі вищої освіти.
2. Основні структури сучасної математики.
3. Додаткові розділи математичного аналізу.
Голова комісії: 
Перегняк Г.Є. – директорка Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Херсонської міської ради
Заступник голови комісії:
Таточенко В.І. - кандидат педагогічних наук, доцент
Члени комісії:
1. Кузьмич В.І. – кандидат фізико-математичних наук, професор;
2. Савченко О.Г. – доктор фізико-математичних наук, професор.
Секретар: Третьякова В.І. – старший лаборант кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу.
Денна 15-221 М (10)
22.12.2020
ауд. 518, 09.00


Заочна 15-221 М (5)


Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

Денна 15-221 М (10)
23.12.2020
ауд. 507, 09.00


Заочна 15-221 М (5)


Резервний день


24.12.2020


Комісія № 3
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність  121 Інженерія програмного забезпечення.
Освітня програма: 121 Інженерія програмного забезпечення.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки.
Освітня програма: 122 Комп’ютерні науки.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології.
Освітня програма: 126 Інформаційні системи та технології.

Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час
121 Інженерія програмного забезпечення
1. Математичне моделювання, дослідження операцій і теорія керування.
2. Програмні системи (Формальні методи інженерії програмного забезпечення, Інтелектуальний аналіз даних).
Голова комісії: 
Жарікова М.В. – докторка технічних наук, доцентка кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічний університет
Заступник голови комісії:
Львов М.С. - доктор фізико-математичних наук, професор
Члени комісії:
1. Песчаненко В.С. – доктор фізико-математичних наук, професор;
2. Шерман М.І. – доктор педагогічних наук, професор.
3. Кобець В.М. - доктор економічних наук, професор.
Секретар: Михайличенко Л.О. – старший лаборант кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики.
Денна 15-241 М (7)
18.12.20
ауд. 507, 
09.00
122 Комп’ютерні науки
1. Математичне моделювання.
2. Інформаційні технології в освіті.
3. Програмування освітніх додатків.

Денна 15-231 М (6)


126 Інформаційні системи та технології
1. Прикладна математика та програмування (Фінансова економетрика. Моделі прогнозування цін фінансових інструментів. Формальні методи інженерії програмного забезпечення).
2. Інформаційні системи і технології (Управління ІТ. Управління архітектурою підприємства. Інтелектуальний аналіз даних в економіці та фінансах).

Денна 15-261 М (9)
18.12.20
ауд. 507, 
11.30
Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

Денна 15-241 М (7)
22.12.20
ауд. 511, 
10.00


Денна 15-231 М (6)
22.12.20



Денна 15-261 М (9)
23.12.20
ауд. 511, 
10.00
Резервний день


24.12.20
ауд. 511

Декан факультету	______________________ 				 Наталія КУШНІР


