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РОЗКЛАД 

роботи екзаменаційних комісій з атестації  

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  

факультету фізичного виховання та спорту 
денної та заочної форм навчання  

2022-2023 навчальний рік 

Комісія № _1_ 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Спеціалізація: 014.11 Фізична культура 

Освітня програма: Середня освіта (фізична культура) – (денна та заочна форма навчання) 
 



 

 

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 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  

(кількість 

здобувачів) 

Дата Аудиторія, час 

Комплексний іспит за фахом: 

1.Сучасні методи наукових 

досліджень у фізичному 

вихованні 

2. Методика викладання фахових 

дисциплін у закладах  освіти. 

 

Голова комісії:  Яців Ярослав Миколайович -   

Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника , декан факультету фізичного 

виховання і спорту, професор кафедри спортивно-

педагогічних дисциплін,  кандидат педагогічних 

наук наук, доцент, Заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України. 

Заступник голови комісії: Пришва О.Б. – 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

Члени комісії: 

1. Степанюк С.І. – кандидатка наук з фізичного 

виховання та спорту, доцентка; 

Секретар: Руденко В.С. – лаборантка кафедри 

теорії та методики фізичного виховання. 

Денна – 11-211М 

(6) 

20.12.2022 

о 09.00 год 

ідентифікатор –  

620 481 0369 

пароль – 11111  
Заочна – 11-211М   

(10) 

 

Захист кваліфікаційних робіт 

(проєктів) 

Денна – 11-211М 

(6) 

21.12.2022 

о 09.00 год 

ідентифікатор –  

620 481 0369 

пароль – 11111  
Заочна – 11-211М   

(10) 

Резервні дні  

з 22.12.2022 

по 

30.12.2022 

о 09.00 год 

ідентифікатор –  

620 481 0369 

пароль – 11111  



 

 

                 Декан факультету                                         Іван ГЛУХОВ  

 

                 Керівниця навчального відділу                                                    Вікторія ЯЦЕНКО 
 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група 
(кількість студентів) 

Дата Аудиторія, час 

Комплексний іспит за фахом: 

1. Теорія та методика спорту вищих 

досягнень; 

2. Сучасні педагогічні технології у 

фізичному вихованні та спорті; 

3. Методика викладання фізичного 

виховання у закладах вищої 

освіти 

 

Голова комісії: Абрамов Карен Ваганович - 

Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, доцент кафедри олімпійського та 

професійного спорту факультету фізичного 

виховання і спорту, Заслужений тренер України з 

плавання, суддя національної категорії. 

Заступник голови комісії:  Еделєв О.С. - кандидат 

наук з фізичного виховання та спорту, доцент; 

Члени комісії: 

1. Возний С.С. – завідувач кафедри медико-

біологічних основ фізичного виховання та 

спорту, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент; 

Секретар: Балковий І.А. – лаборант кафедри 

медико-біологічних основ  фізичного виховання 

та спорту.  

Денна – 11-221М  

(7) 
20.12.2022 

о 09.00 год 

ідентифікатор –  

620 372 1736 

пароль – 152015  

 

Захист кваліфікаційних робіт 

(проєктів) 

Денна – 11-221М  

(7) 
21.12.2022 

о 09.00 год 

ідентифікатор –  

620 372 1736 

пароль – 152015  

Резервні дні  

з 22.12.2022 

по 

30.12.2022 

о 09.00 год 

ідентифікатор –  

620 372 1736 

пароль – 152015  




