ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної 
та науково-педагогічної роботи
_____________Н.А.Тюхтенко

РОЗКЛАД
роботи екзаменаційних комісій з атестації 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
факультету фізичного виховання та спорту
на денній та заочній формах навчання 
2015-2016 навчальний рік
Комісія №   2   
Спеціальність: 7.01020201. Спорт (за видами) – денна форма навчання
Спеціальність: 7.01020101. Фізичне виховання*. Спеціалізація: методика спортивно-масової роботи, туристична робота – денна форма навчання

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи (дипломного проекту)
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Олімпійський та професійний спорт.
проф. Рожков І.М.
 
проф. Смульський В.Л.
доц. Кольцова О.С.
доц. Стрикаленко Є.А.

доц. Грабовський Ю.А


Денна – 521 (12)
16.05.2016
317 ауд.
о 8.30 год.
2. Медико-біологічне забезпечення спорту вищих досягнень.




3. Теорія та методика обраного виду спорту 




1. Методика фізичного виховання різних груп населення.

Денна – 511 (26)
17.05.2016
317 ауд.
о 8.30 год.
2. Лікувальна фізична культура та лікарський контроль.




3. Організація і методика туристсько-краєзнавчої роботи




Захист дипломних робіт

Денна – 521 (12)
18.05.2016
122  ауд.
о 8.30 год.


Денна – 511 (13)
19.05.2016
122  ауд.
о 8.30 год.


Денна – 511 (13)
20.05.2016
122  ауд.
о 8.30 год.



Декан факультету								Б.Г. Кедровський 

























ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної 
та науково-педагогічної роботи
_____________Н.А.Тюхтенко

РОЗКЛАД
роботи екзаменаційних комісій з атестації 
здобувачів рівня вищої освіти «магістр», 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
факультету фізичного виховання та спорту
на денній та заочній формах навчання 
2015-2016 навчальний рік
Комісія №   1   
Спеціальність: 7.01020101. Фізичне виховання*. Спеціалізація: методика спортивно-масової роботи, туристична робота – заочна форма навчання
Спеціальність: 8.01020101  Фізичне виховання* - денна та заочна форми навчання 

Назва екзамену (модуля)/Захист дипломної роботи (дипломного проекту)
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
1. Фізична культура різних груп населення.
проф. Єрмаков С.С.

проф. Куц О.С.
доц. Городинська І.В.
доц. Возний С.С. 

доц. Маляренко І.В.
Заочна – 511(м.) (14)
16.05.2016
318 ауд.
о 8.30 год.
2. Медико-біологічні основи фізичної культури та спорту.




3. Управління та маркетинг у фізичній культурі та спорті.

Денна – 511(м.) (11)
17.05.2016
318 ауд.
о 8.30 год.
1. Методика фізичного виховання різних груп населення.

Заочна – 511(с.) (4)
17.05.2016
318 ауд.
о 8.30 год.
2. Лікувальна фізична культура та лікарський контроль.




3. Організація і методика туристсько-краєзнавчої роботи




Захист дипломних робіт

Заочна – 511(м.) (14)
18.05.2016
123 ауд.
о 8.30 год.


Денна – 511(м.) (11)
Заочна – 511(с.) (4)
19.05.2016
123 ауд.
о 8.30 год.



Декан факультету								Б.Г. Кедровський 



