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 фізичного виховання та спорту
денної та заочної форм навчання 
2020-2021 навчальний рік
Комісія №   1   
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура) – денна та заочна форми навчання
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура)

Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість здобувачів)
Дата
Аудиторія, час
Комплексний іспит за фахом:
	Сучасні методи наукових досліджень у фізичному вихованні

Методика викладання фізичного виховання у закладах освіти
Голова комісії: Абрамов Карен Ваганович - Чорноморський національний університет імені Петра Могили, доцент кафедри Олімпійського та професійного спорту
Заступник голови комісії: Пришва О.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент
Члени комісії:
1. Кольцова О.С. – кандидат педагогічних наук, доцент;
2. Степанюк С.І. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.
Стейкхолдер: Моїсеєв Сергій Олександрович, завідувач кафедри теорії і методики виховання Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент.
Секретар: Руденко В.С. – лаборант кафедри теорії та методики фізичного виховання.
Денна – 14-211М
(14)
15.12.2020
318 ауд.
о 9.00 год.


Заочна – 14-211М  
(14)
15.12.2020
318 ауд.
о 13.00 год.

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

Денна – 14-211М 
(14)
16.12.2020
318 ауд.
о 9.00 год.


Заочна – 14-211М 
(14)
16.12.2020
318 ауд.
о 13.30 год.
Резервний день


17.12.2020



















Комісія №   2   
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт – (денна форма навчання)
Освітня програма: Фізична культура і спорт

Назва екзамену (модуля)/
Захист кваліфікаційних робіт
Склад комісії
Група
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
Комплексний іспит за фахом:
1.Теорія та методика спорту вищих досягнень;
2.Медико-біологічне забезпечення фізичної культури та спорту;
 3.Методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти

Голова комісії: Метела Галина Дмитрівна - Херсонська дитячо-юнацька спортивна школа № 6 Херсонської міської ради, директор
Заступник голови комісії: Харченко-Баранецька Л.Л. –кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Члени комісії:
1. Голяка С.К. – кандидат біологічних наук, доцент;
2. Шалар О.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент.
Стейкхолдер: Малашенко Руслан Анатолійович - директор дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів Херсонської обласної державної адміністрації, майстер спорту України, тренер вищої категорії.
Секретар: Черемісіна П.О. – старший лаборант кафедри медико-біологічних основ  фізичного виховання та спорту. 
Денна – 14-221М (10)
15.12.2020
317 ауд.
о 9.00 год.

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

Денна – 14-221М (10)
16.12.2020
317 ауд.
о 09.00 год.
Резервний день


17.12.2020






Декан факультету								Іван Глухов 

