
 
 

ПОГОДЖЕНО            ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної та       Ректор Херсонського державного 

науково-педагогічної роботи        університету 

 Дар’я Мальчикова        _______ Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ 

 
 

 

РОЗКЛАД 
роботи екзаменаційних комісій з атестації  

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

факультету бізнесу і права 
денної та заочної форм навчання  

2022-2023 навчальний рік 

 
Комісія № 1 

Галузь знань: 01 Освіта  

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Спеціалізація: 014.10 Трудове навчання та технології  

Освітня програма: «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» (денна форма навчання) 

 

 



 

 

Комісія № 2 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 051 Економіка  

Освітня програма: «Економіка» (денна форма навчання) 

 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Освітня програма: «Облік і оподаткування» (денна та заочна форми навчання) 

 

 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  

(кількість 

студентів) 

Дата 
Ідентифікатор

код доступу 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Спеціалізація: 014.10 Трудове 

навчання та технології)  

 

Освітня програма: «Середня освіта 

(Трудове навчання та технології)» 

(денна форма навчання) 

 
 

Захист кваліфікаційної роботи (проєкту) 

Голова комісії:  

Носов Павло Сергійович – кандидат 

технічних наук, доцент кафедри судноводіння 

Херсонської державної морської академії; 

Члени комісії: 

1.Петренко В.С., заступниця голови 

комісії, докторка економічних наук, доцентка, 

в.о. завідувачки кафедри фінансів, обліку та 

підприємництва; 

2. Блах В.С., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту імені проф. Є.Петухова 

3. Саух О.М. - старший викладач кафедри 

фінансів, обліку та підприємництва 

 

Секретар:  

Крапівнікова А.В. - старша лаборантка 

кафедри фінансів, обліку та підприємництва. 

Денна форма – 

10-211 М (5)   

19.12.2022 

10.00 

Ідентифікатор:

260 962 7978 

код доступу: 

84206765 

Резервні дні p 20.12.2022 до 30.12.2022 Ідентифікатор:260 962 7978 

код доступу: 84206765 



Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Освітня програма: «Менеджмент» (денна та заочна форми навчання) 

 
 

 

 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту)  
Склад комісії 

Група  

(кількість 

студентів) 

Дата 
Ідентифікатор 

код доступу 

Спеціальність: 051 Економіка  

 

Освітня програма: «Економіка» 

(денна форма навчання) 

 
Захист кваліфікаційної роботи (проєкту) 

Голова комісії:  

Карнаушенко Алла Сергіївна – кандидат 

економічних наук, голова СФГ «Олексієнко 

Сергій Миколайович»; 

Члени комісії: 
1.Мохненко А.С.- заступник голови комісії, 

доктор економічних наук, професор кафедри 

фінансів, обліку та підприємництва; 

2. Ушкаренко Ю.В.- докторка економічних 

наук, професорка, завідувачка кафедри 

економіки, менеджменту та адміністрування; 

3. Чмут А.В. – кандидат економічних наук, 

старша викладачка кафедри економіки, 

менеджменту та адміністрування; 

 

Секретар:  
Осипенко Н.О. - старша лаборантка 

кафедри економіки, менеджменту та 

адміністрування. 

Денна форма – 

10-271 М (4)   

 

 

Денна форма – 

10-231 М (3) 

Заочна форма - 

10-231 М (2) 

 

 

Денна форма –  

10-291 М (4) 

Заочна форма - 

10-291 М (2) 

 

19.12.2022 

10.00 

Ідентифікатор: 

391 139 8075 

код доступу: 

X4z1Qg 

Спеціальність: 071 Облік і 

оподаткування 

 

Освітня програма: «Облік і 

оподаткування» 

 (денна та заочна форми навчання) 

 
Захист кваліфікаційної роботи (проєкту) 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

 

Освітня програма: «Менеджмент» 

(денна та заочна форми навчання) 

 
Захист  кваліфікаційної роботи (проєкту) 

Резервні дні з 20.12.2022 до 30.12.2022 Ідентифікатор: 391 139 8075 

 код доступу: X4z1Qg 



Комісія № 3 

 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма: «Публічне управління та адміністрування» (заочна форма навчання) 

 
 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  

(кількість 

студентів) 

Дата 
Ідентифікатор 

код доступу 

Спеціальність: 281 Публічне 

управління та адміністрування 

 

Освітня програма: «Публічне 

управління та адміністрування» 

(денна та заочна форма навчання) 

 

Комплексний іспит за фахом:  

• Публічна політика;  

• Державна регіональна політика та 

територіальна організація влади в 

Україні;  

• Глобалізація і політика національної 

безпеки. 

Голова комісії:   
Ключник Альона Володимирівна - доктор 

економічних наук, професор, завідувачка кафедри 

публічного управління та адміністрування і 

міжнародної економіки Миколаївського 

національного аграрного університету; 

Члени комісії: 
1.Тюхтенко Н.А. - заступниця голови 

комісії, докторка економічних наук, професорка 

кафедри економіки, менеджменту та 

адміністрування; 

2. Клюцевський В.І. - к.держ.упр., доцент, 

доцент кафедри економіки, менеджменту та 

адміністрування 

3. Адвокатова Н.О. – кандидат економічних 

наук, доцентка кафедри економіки, менеджменту 

та адміністрування 

 

Секретар:  
Осипенко Н.О. - старша лаборантка 

кафедри економіки. менеджменту та 

адміністрування. 

 

Заочна форма - 

10-251 М (19) 

20.12.2022 

10.00 

Ідентифікатор: 

391 139 8075 

код доступу: 

X4z1Qg 

Спеціальність: 281 Публічне 

управління та адміністрування 

 

Освітня програма: «Публічне 

управління та адміністрування» 

(денна та заочна форма навчання) 

 
Захист кваліфікаційної роботи (проєкту) 

Заочна форма - 

10-251 М (19) 

21.12.2022 

10.00 

Ідентифікатор: 

391 139 8075 

код доступу: 

X4z1Qg 

Резервні дні з 22.12.2022 до 30.12.2022 
Ідентифікатор: 391 139 8075  

код доступу: X4z1Qg 



 

 

Комісія № 4 

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 242 Туризм 

Освітня програма: «Туризм» (денна форма навчання) 

 

Галузь знань: 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 

Освітня програма: «Готельно-ресторанна справа» (денна форма навчання) 
 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  

(кількість 

студентів) 

Дата 
Ідентифікатор 

код доступу 

Спеціальність: 242 Туризм 

 

Освітня програма: «Туризм» 

 (денна форма навчання) 

 
Захист  кваліфікаційної роботи (проєкту) 

Голова комісії:  

Данів Ольга Анатоліївна- директор ТОВ 

«НОВЕЛТРЕВЕЛ»; 

Члени комісії: 

1.Орленко О.В. - заступниця голови 

атестаційної комісії, завідувачка кафедри 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 

докторка економічних наук, професорка; 

2. Макієнко О.А. - доцент кафедри 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 

кандидат історичних наук; 

3. Фурдак М.М. - доцент кафедри 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 

кандидатка економічних наук; 

 

Секретар: 

 Рожук Я.В - лаборант кафедри готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу 

 

Денна форма – 

10-261 М (4)   

 

Денна форма – 

10-221 М (2)   

 

20.12.2022 

10.00 

Ідентифікатор: 

823 637 7582  

код доступу: 

55059292 

Спеціальність: 241 Готельно-

ресторанна справа 

 

Освітня програма: «Готельно-

ресторанна справа» 

 (денна форма навчання) 
 

Захист  кваліфікаційної роботи (проєкту) 

Резервні дні з 21.12.2022 до 30.12.2022 
Ідентифікатор: 823 637 7582   

код доступу: 55059292 



 

 

Комісія № 5 

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітня програма: «Право»  (денна та заочна форми навчання) 

 
 

 

 

 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  

(кількість 

студентів) 

Дата 
Ідентифікатор 

код доступу 

 

 

Спеціальність: 081 Право 

Освітня програма: «Право»  (денна 

та заочна форми навчання) 

 
Комплексний іспит за фахом:  

• Актуальні проблеми кримінального 

процесу;  

• Актуальні проблеми адміністративного 

процесу;  

• Юридична компаративістика;  

• Захист та дотримання прав людини в 

професійній діяльності. 
 

 

 

. 

 

Голова комісії:  

Риженко І.М., заступник директора 

ННПІК, декан факультету № 1 Одеського 

державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцентка  

 

Члени комісії: 

Гавловська А.О. - заступниця голови 

атестаційної комісії, в.о. завідувачки кафедри 

національного, міжнародного права та 

правоохоронної діяльності, кандидат 

юридичних наук, доцентка;  

Стратонов В.М. - доктор юридичних наук, 

професор кафедри національного, міжнародного 

права та правоохоронної діяльності; 

 

Секретар:  

Крижановська З.Є. – старша лаборантка 

кафедри національного, міжнародного права та 

правоохоронної діяльності. 

Денна форма – 

10-282 М (4)   

Заочна форма -

10-282 М (14) 

21.12.2022 

10.00 

Ідентифікатор: 

4095817261 

код доступу: 

1111 

Резервні дні з 22.12.2022 до 30.12.2022 Ідентифікатор: 4095817261 

код доступу: 1111 



 

 

Комісія № 6 

Галузь знань: 26 Цивільна безпека 

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність 

Освітня програма: «Правоохоронна діяльність» (денна та заочна форми навчання) 
 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  

(кількість 

студентів) 

Дата 
Ідентифікатор 

код доступу 

Спеціальність: 262 Правоохоронна 

діяльність 

Освітня програма: 

«Правоохоронна діяльність» (денна 

та заочна форми навчання) 

 
Комплексний іспит за фахом:  

• Актуальні проблеми застосування 

кримінального права;  

• Превентивна діяльність 

правоохоронних органів;  

• Управління в сфері правоохоронної 

діяльності. 

Голова комісії:  

Спіцина Г.О., завідувачка кафедри 

гуманітарно-правового факультету 

Національного аерокосмічного університету ім.. 

М.Є. Жукаовського «ХАІ», доктор юридичних 

наук, професорка; 

 Члени комісії: 

Проценко М.В. - заступник голови 

атестаційної комісії, доцент кафедри 

національного, міжнародного права та 

правоохоронної діяльності, кандидат 

юридичних наук; 

 Гладенко О.М. – доцент кафедри 

національного, міжнародного права та 

правоохоронної діяльності, кандидат 

юридичних наук; 

 

Секретар:  

Крижановська З.Є. – старша лаборантка 

кафедри національного, міжнародного права та 

правоохоронної діяльності 

Денна форма – 

10-283 М (2)   

Заочна форма -

10-283 М (4) 

22.12.2022 

10.00 

Ідентифікатор:2

683915718 

код доступу: 

0eAJvF 

Резервні дні з 23.12.2022 до 30.12.2022 
Ідентифікатор:2683915718 

код доступу: 0eAJvF 



 

Декан факультету 

 

 

    Андрій СОЛОВЙОВ 

          Керівниця навчального відділу                                           Вікторія ЯЦЕНКО 

 




