
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної та Ректор Херсонського 

науково-педагогічної роботи державного університету 

Дар’я МАЛЬЧИКОВА  _______ Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ 
 

РОЗКЛАД 
роботи екзаменаційних комісій з атестації  

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  

медичного факультету  
денної та заочної форм навчання  

2022-2023 навчальний рік 

Комісія № 1 

Галузь знань: 10 Природничі науки 

Спеціальність: 102 Хімія (денна форма навчання 

Освітня програма: Хімія 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта (хімія) (заочна форма навчання) 

Спеціалізація: 014.06 Хімія  

Освітня програма: Середня освіта  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи  
Склад комісії 

Група  
(кількість 

здобувачів) 

Дата 
Аудиторія, 

час 

Галузь знань: 10 Природничі науки 

Спеціальність: 102 Хімія (денна форма 

навчання);  

Освітня програма: Хімія  

 Комплексний екзамен за фахом 

 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка  

Спеціальність: 014 Середня освіта (хімія) 

(заочна форма навчання) 

Спеціалізація: 014.06 Хімія  

Освітня програма: Середня освіта (хімія)  

 Комплексний екзамен за фахом 
  

Голова комісії:  

Бородіна О.Є. –  Херсонський академічний 

ліцей ім.  

О.В. Мішукова, вчитель хімії вищої категорії, 

вчитель-методист  

Заступниця голови комісії: 

Попович Т.А. – в.о.  завідувачки кафедри хімії 

та фармації, кандидатка технічних наук, 

доцентка; 

Члени комісії: 

1. Вишневська Л.В. –кандидатка педагогічних 

наук, доцентка кафедри хімії та фармації; 

2.  Пилипчук Л.Л. – кандидатка біологічних 

наук, доцентка кафедри хімії та фармації. 

 

Секретар:   Лук’янченко Л.Г. – старша 

лаборантка кафедри хімії та фармації.. 

06-242 М 

(1 - денна) 

12.12.22 

9.00  

 

ZOOM 

7986991525  

код доступа 

645271 

06-241 М 

 (5- заочна) 

 

Захист кваліфікаційної роботи  

06-242 М 

(1 - денна) 

13.12.22 

 

9.00  

 

ZOOM 

7986991525  

код доступа 

645271 

06-241 М 

 (5- заочна) 



 

Комісія № 2 

Галузь знань: : 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія (денна та заочна форма навчання) 

Освітня програма: Фізична реабілітація  

 
 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи  
Склад комісії 

Група  
(кількість 

здобувачів) 

Дата Аудиторія, час 

Комплексний практично-орієнтований 

кваліфікаційний іспит 

Голова комісії:  

Сокур І.В. – директор комунального 

некомерційного  підприємства «Херсонський 

обласний онкологічний диспансер» Херсонської 

обласної ради  

Заступниця голови комісії: 

Лаврикова О.В. –завідувачка кафедри фізичної 

терапії та ерготерапії, кандидатка біологічних 

наук, професорка кафедри; 

Члени комісії: 

1.  Данильченко С. І. – кандидатка медичних 

наук, доцентка кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії ;  

2. Козій Т.П. –  кандидатка біологічних наук,  

доцентка кафедри фізичної терапії та 

ерготерапії. 

 

Секретар: Лозинська Л.М. – старша лаборантка 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії. 

06-231 М 

(7 - денна) 

 

06-231 М 

(12- заочна) 

13.12.2

2 

9.00  

 

ZOOM 

74721518757 

код доступа 

123456 



Декан факультету                                                                        Ігор ГОЛОВЧЕНКО 
 

                       Керівниця навчального відділу                                                    Вікторія ЯЦЕНКО 




