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 культури і мистецтв
денної та заочної форм навчання 
2020-2021 навчальний рік
Комісія № 1
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 024 Хореографія
Освітня програма: 1359 Хореографія

Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час
1. Теорія та практика хореографії
2. Художня культура та методика її викладання


3. Творча робота
Голова комісії: 
Пак І.О. –директор народного театру танцю «Ритми планети» м. Миколаїв, заслужений працівник культури України
Заступник голови комісії:
Рехліцька А.Є. - завідувач кафедри хореографічного мистецтва, доцент, заслужений працівник культури України
Члени комісії:
1. Терешенко Н.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хореографічного мистецтва
Стейкхолдер:  Орлова В.В. – керівник Народного художнього колективу Міністерства освіти і науки України театр танцю «Віночок» (за згодою)
Екзаменатор з художньої культури:
Чумаченко О.А. – кандидат мистецтвознавства, старший викладач
Концертмейстер: Кравченко І.А. – провідний концертмейстер кафедри хореографічного мистецтва
Секретар:  Павленко О.С. – старший лаборант кафедри хореографічного мистецтва
16-231М
20 чол.
(10 денна)
(10 заочна)

15.12.2020





15.12.2020

ауд. 266, 8:30




ауд. 260, 13:30

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

16-231М
(10 денна)
16.12.2020
ауд. 266, 10:00


16-231М
(10 заочна)

17.12.2020
ауд. 266, 10:00
Резервний день


23.12.2020




Комісія № 2
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня програма: 24229 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)
Голова комісії: 
Дяченко В.В. - заступник директора з наукової роботи Херсонського обласного художнього музею ім. О.О. Шовкуненка, заслужений працівник культури України 
Заступник голови комісії:
Ракович В.А. – в.о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
Члени комісії:
1. Гуляєва О.В. – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну
Стейкхолдер:  Ковач О.А. – голова правління Херсонської обласної організації НСХУ, заслужений художник України (за згодою)
Екзаменатор з художньої культури:
Чумаченко О.А. – кандидат мистецтвознавства, старший викладач
Секретар:   Мельник Є.О. – старший лаборант кафедри образотворчого мистецтва і дизайну
16-221М 
12 чол.
(9 денна)
(3 заочна)
17.12.2020
ауд. 266, 8:30
Резервний день


23.12.2020



Комісія № 3
Галузь знань: 02 Культура і мистецтво
Спеціальність 025 Музичне мистецтво
Освітня програма: 1286 Музичне мистецтво



Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час
1. Теорія та практика музичного мистецтва
2. Художня культура та методика її викладання


3. Творча робота
Голова комісії: 
Полєвіков І.О. - кандидат педагогічних наук, директор Херсонської дитячої музичної школи №3 м. Херсона
Заступник голови комісії:
Гунько Н.О. –  в.о. завідувача кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент
Члени комісії:
1. Марцинковський С.Л. – професор, заслужений працівник культури України
Стейкхолдер:  Варгун М.Г. – директор КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради (за 
згодою)
Екзаменатор з художньої культури:
Чумаченко О.А. – кандидат мистецтвознавства, старший викладач
Концертмейстер: Вініамінова С.А. – концертмейстер кафедри музичного мистецтва
Секретар:  Леочко Т.К. – старший лаборант кафедри музичного мистецтва
16-241М
13 чол.
(7 денна)
(6 заочна)

22.12.2020







22.12.2020

ауд. 270, 8:30







ауд. 349, 13:30

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

16-241М
13 чол.
(7 денна)
(6 заочна)
23.12.2020
ауд. 349, 10:00
Резервний день


24.12.2020






Комісія № 4
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 034 Культурологія
Освітня програма: 24230 Культурологія



Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час
1. Теорія та історія культури (Філософія культури, Методологія культурологічного аналізу, Культура постмодерну, Історія сакральної культури)
2. Прикладна культурологія (Проектування соціально-культурної діяльності, Режисура соціокультурної діяльності)
Голова комісії: 
Корольова І.В. - заступник директора з творчих питань Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша, заслужений діяч мистецтв України
Заступник голови комісії:
Лимаренко Л.І. – завідувач кафедри культурології, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри культурології, заслужений працівник культури України
Члени комісії:
1. Форостян А.Ф. – кандидат педагогічних наук, доцент
Стейкхолдер:  Капелюшник В.В. – директор Херсонського обласного центру народної творчості (за згодою)
Секретар:  Джумакай В.С. – старший лаборант кафедри культурології
16-211М
11 чол.
(8 денна)
(3 заочна)
22.12.2020
ауд. 266, 8:30

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

16-211М
11 чол.
(8 денна)
(3 заочна)
23.12.2020
музей ХДУ, 13:30
Резервний день


24.12.2020




Декан факультету	______________________ 				 Микола ЛЕВЧЕНКО
(підпис) 						(ім’я, прізвище)


