ПОГОДЖЕНО	ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної та	Ректор Херсонського
науково-педагогічної роботи	державного університету
 ________ Наталія ТЮХТЕНКО	 ________ Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ

РОЗКЛАД
роботи екзаменаційних комісій з атестації 
здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» 
факультету іноземної філології
на денній та заочній формах навчання 
2019-2020 навчальний рік
Комісія № 1
Спеціальність: 
014.02 Середня освіта (Мова і література російська, українська) – денна форма навчання
014.02 Середня освіта (Мова і література російська, англійська) – денна форма навчання
014.02 Середня освіта (Мова і література англійська, російська) – денна форма навчання
014.02 Середня освіта (Мова і література англійська) – денна, заочна форми навчання 
014.02 Середня освіта (Мова і література англійська, німецька) денна форма навчання – денна форма навчання

Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
Денна форма
014.02 Середня освіта (Мова і література російська, українська) 
014.02 Середня освіта (Мова і література російська, англійська):
1. Російська мова та методика її викладання.
2. Світова література та методика її  викладання.
3. Педагогіка та психологія.
4. Українська мова / Практичні аспекти англійської мови.
014.02 Середня освіта (Мова і література англійська, російська):
1. Англійська мова та методика її викладання.
2. Світова література та методика її викладання.
3. Педагогіка та психологія.
4. Російська мова.
014.02 Середня освіта (Мова і література англійська):
1. Англійська мова та методика її викладання.
2. Світова література та методика її викладання.
3. Педагогіка та психологія.
Заочна форма
014.02 Середня освіта (Мова і література англійська):
1. Англійська мова та методика її викладання.
2. Світова література та методика її викладання.
3. Педагогіка та психологія.
Голова комісії:
Демченко А. В. – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури.

Заступник голови комісії:
Руденко Л.М. – доктор філологічних наук, професор.

Члени комісії:
1. Штепенко О.Г.– доктор філологічних наук, професор.
2. Поторій Н.В – кандидат філологічних наук, доцент.
3. Корж С.С. – представник замовника, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, директор Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради (за згодою).
Екзаменатор з педагогіки: Слюсаренко Н.В. – доктор педагогічних наук, професор.
Секретар:
Горбушина Д.Д. – старший лаборант кафедри слов’янської філології.
денна форма
09-411 (2)
09-412 (5)
09-441 (3)
22.06.2020
ауд. 500
8.30


денна форма
09-441 (3)
09-451 (7)
22.06.2020
ауд. 500
11.30


денна форма
09-451 (10)
22.06.2020
ауд. 500
13.30


денна форма
09-461 (10)
23.06.2020
ауд. 500
8.30


денна форма
09-461 (5)
заочна форма
09-441 (2)
23.06.2020
ауд. 500
11.30


заочна форма
09-441 (10)
23.06.2020
ауд. 500
13.30



Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

денна форма
09-411 (2)
09-412 (5)
09-441 (3)
24.06.2020
ауд. 310
8.30


денна форма
09-441 (3)
09-451 (7)
24.06.2020
ауд. 310
12.00


денна форма
09-451 (10)
24.06.2020
ауд. 310
15.00


денна форма
09-461 (10)
25.06.2020
ауд. 310
8.30


денна форма
09-461 (5)
заочна форма
09-441 (2) 
25.06.2020
ауд. 310
12.00


заочна форма
09-441 (10) 
25.06.2020
ауд. 310
15.00
Резервний день


26.06.2020


Комісія № 2
Спеціальність: 
035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська)) – денна форма навчання
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) – денна форма навчання
035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) (переклад)) – денна, заочна форми навчання

Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
Денна форма
035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) (англійська)) 
1. Англійська мова та література.
2. Практичні аспекти німецької мови.
3. Методика викладання іноземних мов.
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика) – денна форма навчання:
1. Теорія та практика галузевого перекладу першої іноземної мови.     
2. Практичні аспекти перекладу другої іноземної мови.
3.Інформаційно-комунікативні технології в лінгвістиці.
035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) (переклад)):
1. Теоретичні та практичні аспекти англійської мови.
2. Практика писемного перекладу англійської мови.
3. Практичні аспекти перекладу другої іноземної мови.
Заочна форма
035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) (переклад)):
1. Теоретичні та практичні аспекти англійської мови.
2. Практика писемного перекладу англійської мови.
3. Практичні аспекти перекладу другої іноземної мови.
Голова комісії:
Олексенко В.П. – доктор філологічних наук, професор, декан факультету української філології та журналістики.

Заступник голови комісії:
Гізер В. В. – кандидат філологічних наук, доцент.

Члени комісії:
1. Димитренко Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент.
2. Ковбасюк Л.А. – кандидат філологічних наук, доцент.  
3. Пономаренко Л.В. – представник замовника, начальник центру міжнародного співробітництва Херсонської Торгово-промислової палати (за згодою).
Екзаменатор з іспанської мови: Ткаченко Л.Л. – кандидат філологічних наук, доцент.

Секретар:
Свердлова О.М. – старший лаборант кафедри практики іноземних мов.

денна форма
09-401 (8)
09-431 (2)

22.06.2020
ауд. 309, 8.30


денна форма
09-421 (5)
09-431 (5)
22.06.2020
ауд. 309, 12.30


денна форма
09-431 (2)
заочна форма
09-431 (8) 
23.06.2020
ауд. 309, 8.30


денна форма
09-431 (10)
23.06.2020
ауд. 309, 12.30


денна форма
09-431 (10)
24.06.2020
ауд. 309, 8.30


Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

денна форма
09-401 (8)
09-431 (2)

24.06.2020
ауд. 309, 12.30


денна форма
09-421 (5)
09-431 (5)
25.06.2020
ауд. 309, 8.30


денна форма
09-431 (10)
 
25.06.2020
ауд. 309, 12.30


денна форма
09-431 (2)
заочна форма
09-431 (8)
26.06.2020
ауд. 309, 8.30


денна форма
09-431 (10)
26.06.2020
ауд. 309, 12.30
Резервний день


30.06.2020


Комісія № 3
Спеціальність: 
014.02 Середня освіта (Мова і література французька, англійська) – денна форма навчання
014.02 Середня освіта (Мова і література іспанська, англійська) – денна форма навчання
014.02 Середня освіта (Мова і література німецька, англійська) – денна форма навчання

Назва екзамену (модуля)/Захист кваліфікаційної роботи (проєкту)
Склад комісії
Група 
(кількість студентів)
Дата
Аудиторія, час
Денна форма
014.02 Середня освіта (Мова і література французька, англійська):
1. Французька мова та методика її викладання.
2. Світова література та методика її викладання.
3. Педагогіка та психологія.
4. Практичні аспекти англійської мови.
014.02 Середня освіта (Мова і література іспанська, англійська):
1. Іспанська мова та методика її викладання.
2. Світова література та методика її викладання.
3. Педагогіка та психологія.
4. Практичні аспекти англійської мови.
014.02 Середня освіта (Мова і література німецька, англійська):
1. Німецька мова та методика її викладання.
2. Світова література та методика її викладання.
3. Педагогіка та психологія.
4. Практичні аспекти англійської мови.
Голова комісії:
Бондаренко Л.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Заступник голови комісії:
Голотюк О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Члени комісії:
1. Самарін А.М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова.
2. Діденко Н. В. – старший викладач кафедри німецької та романської філології.
3. Радецька І.В. – представник замовника, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи Херсонської гімназії №6 Херсонської міської ради (за згодою).
 Екзаменатор з педагогіки: 
Яцула Т.В. – доктор педагогічних наук, професор.

Секретар:
Солонина Т.О. – старший лаборант кафедри німецької та романської філології.


денна форма
09-471 (9)

22.06.2020
ауд.508, 8.30


денна форма
09-481 (10)

22.06.2020
ауд. 508, 12.30


денна форма
09-491 (10)
23.06.2020
ауд. 508, 8.30

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)

денна форма
09-471 (9)
23.06.2020
ауд. 322, 12.30


денна форма
09-481 (10)

24.06.2020
ауд. 322, 8.30


денна форма
09-491 (10)
24.06.2020
ауд. 322, 12.30
Резервний день


25.06.2020




Декан факультету						                                Ірина ГОШТАНАР

