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

РОЗКЛАД
роботи екзаменаційних комісій з атестації 
здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» (1,4 роки навчання) 
факультету фізичного виховання та спорту
на денній та заочній формах навчання 
2018-2019 навчальний рік
Комісія №   1   
Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) – денна та заочна форми навчання

Назва екзамену (модуля)/
Захист дипломної роботи
Склад комісії
Група
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Фізична культура різних груп населення.
2. Медико-біологічні основи фізичної культури та спорту.
3. Управління та маркетинг у   
    фізичній культурі та спорті.
Голова комісії: 
Моїсеєв С.О. - комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Члени комісії:
1. Глухов І.Г.  – заступник голови комісії, кандидат педагогічних наук, доцент;
2. Городинська І.В. – кандидат педагогічних наук, доцент;
3. Пришва О.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Секретар: 
Руденко В.С. – лаборант кафедри теорії та методики фізичного виховання
Денна – 14-211М
(14)
18.12.2018
318 ауд.
о 9.00 год.


Заочна – 14-211М  
(13)


Захист дипломних робіт

Денна – 14-211М 
(14)
20.12.2018
122 ауд.
о 9.00 год.


Заочна – 14-211М 
(13)
21.12.2018
122 ауд.
о 9.00 год.



Комісія №   2   
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт (денна форма навчання)

Назва екзамену (модуля)/
Захист дипломної роботи
Склад комісії
Група
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Олімпійський та професійний спорт.
2. Медико-біологічне забезпечення спорту вищих досягнень.
3. Теорія та методика обраного виду спорту.

Голова комісії: 
Метела Г.Д. - Херсонська дитячо-юнацька спортивна школа № 6 Херсонської міської ради, директор.

Члени комісії:
1. Стрикаленко Є.А. – заступник голови комісії, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
2. Возний С.С. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;
3. Харченко-Баранецька Л.Л. –  кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Секретар: Черемісіна П.О. – старший лаборант кафедри медико-біологічних основ  фізичного виховання та спорту.

Денна – 14-221М (10)
18.12.2018
322 ауд.
о 9.00 год.
Захист дипломних робіт

Денна – 14-221М (10)
20.12.2018
322 ауд.
о 9.00 год.





Декан факультету								І.Г. Глухов 

