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Комісія № 1
Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Спеціалізація: медіалінгвістика (денна форма навчання)
Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Спеціалізація: документознавство (денна форма навчання)
Спеціальність: 035.01 Філологія (Українська мова та література) Спеціалізація: медіалінгвістика (денна форма навчання)
Спеціальність: 014.02 Середня освіта (Українська, англійська мова і література) (денна форма навчання)
Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) Спеціалізація: документознавство (заочна форма навчання)

Назва атестаційного екзамену (модулю)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Українська мова і література. Зарубіжна література
2. Педагогіка і психологія. Методики викладання  української мови і літератури




Голова комісії: 
Гоштанар І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології


Члени комісії:
1. Климович С.М. – заступник голови комісії кандидат філологічних наук, доцент;

2. Чухонцева Н.Д. – кандидат філологічних наук, доцент;

3. Мелконян В.М. – кандидат педагогічних наук,  доцент;

08-411 (10)
(денна форма навчання)
22.06.2020
09:00
ауд. 597


08-411 (5+4)
(денна форма навчання)
08-411 (1)
(заочна форма навчання)
22.06.2020
13:00
ауд. 597

Захист кваліфікаційної роботи  (проєкту)


08-411 (10)
(денна форма навчання)
24.06.2020
09:00
ауд. 597


08-411 (5+4)
(денна форма навчання)
08-411 (1)
(заочна форма навчання)
24.06.2020
13:00
ауд. 597

1. Українська мова і література. Зарубіжна література
2. Педагогіка і психологія. Методики викладання  української мови і літератури
3. Англійська мова
4.  Кучма Т. І. –  представник замовника, старший викладач кафедри філології Академічного ліцею імені О.В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті, заслужений учитель України, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії
(за згодою).

Екзаменатор: Юркова Т.Ф. – кандидат педагогічних наук,  доцент


Секретар: Мандич Т.М. – викладач кафедри української мови
08-451 (10)
(денна форма навчання)

23.06.2020
09:00
ауд. 597


08-451 (7)
(денна форма навчання)
08-411 (3)
(заочна форма навчання)
23.06.2020

13:00
ауд. 597

Захист кваліфікаційної роботи  (проєкту)


08-451 (10)
(денна форма навчання)

25.06.2020
09:00
ауд. 597


08-451 (7)
(денна форма навчання)
08-411 (3)
(заочна форма навчання)
25.06.2020

13:00
ауд. 597
Резервний день


26.06.2020




Комісія № 2
Назва атестаційного екзамену (модулю)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Історія української та зарубіжної журналістики
2. Теорія і методика журналістської творчості
3. Журналістський фах
Голова комісії: Жупина А.В. – головний редактор обласної газети «Новий день», заслужений журналіст України
Члени комісії:
1.  Рембецька О.В.  – заступник голови комісії, кандидат філологічних наук, доцент
2. Орлова Н.В. – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
3. Юріна Ю.М. – кандидат філологічних наук, доцент
4. Мовчан С.О. –  представник замовника, представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Херсонській області, член правління Херсонської обласної організації Національної спілки журналістів України (за згодою).
Секретар: Попкова О.А. – старший лаборант кафедри соціальних комунікацій
08-461 (10)
(денна форма навчання)
22.06.2020
09:00
ауд. 587


08-461 (5)
(денна форма навчання)
22.06.2020
13:00
ауд. 587


08-461 (10)
(заочна форма навчання)
23.06.2020
09:00
ауд. 587

Захист кваліфікаційної роботи  (проєкту)


08-461 (10)
(денна форма навчання)
23.06.2020
13:00
ауд. 587


08-461 (5)
(денна форма навчання)
24.06.2020
09:00
ауд. 587


08-461 (10)
(заочна форма навчання)

24.06.2020
13:00
ауд. 587
Резервний день


25.06.2020


Спеціальність: 061 Журналістика (денна та заочна форми навчання)

Декан факультету
________________________
Володимир ОЛЕКСЕНКО


