
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  

факультету комп’ютерних наук, фізики та математики 
денної та заочної форм навчання  

2022-2023 навчальний рік 

Комісія № 1 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта  

Спеціалізація: 014.08 Фізика 

Освітня програма: Середня освіта (фізика) (денна та заочна форма навчання) 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  
(кількість здобувачів) 

Дата 
Аудиторія, 

час 

Комплексний екзамен за фахом: 

1. Астрофізика;  

2. Фізика твердого тіла; 

3. Актуальні питання методики 

навчання фізики та астрономії у 

закладах освіти; 

4. Методика викладання фахових 

дисциплін у закладах вищої освіти. 

Голова комісії:  

Семакова Т.О. –  кандидатка педагогічних 

наук, доцентка відокремленого 

структурного підрозділу  

«Херсонський політехнічний фаховий 

коледж Національного університету 

«Одеська політехніка» 

Заступник голови комісії: 

Кузьменков С.Г. - заступник голови 

комісії, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри фізики; 

Денна 12-211 М (6) 

Заочна 12-211 М (2) 
20.12.2022 

09.00 

Ід-р: 880 

6777 3011 

Пароль: 

017583 



Захист кваліфікаційних робіт (проєктів) Члени комісії: 

Гончаренко Т.Л. - кандидатка педагогічних 

наук, доцентка кафедри фізики; 

Єрмакова-Черченко Н.О. - кандидатка 

педагогічних наук, доцентка кафедри 

фізики; 

Стейкхолдери: 

Головко Н.Ю. – учитель фізики та 

астрономії, спеціаліст другої категорії 

Академічного ліцею ім. О.В. Мішукова ХМР 

при ХДУ (за згодою). 

Секретар: Сунденко Г.І. – асистентка 

кафедри фізики . 

Денна 12-211 М (6) 

Заочна 12-211 М (2) 
21.12.2022 

09.00 

Ід-р: 880 

6777 3011 

Пароль: 

017583 

 

Резервні дні 

23.12.2022 

Ід-р: 880 

6777 3011 

Пароль: 

017583 

 



Комісія № 2 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта  

Спеціалізація: 014.04 Математика 

Освітня програма: Середня освіта (математика) (денна та заочна форми навчання) 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  
(кількість здобувачів) 

Дата 
Аудиторія, 

час 

Комплексний екзамен за фахом: 

1. Основні алгебраїчні структури; 

Геометричні аспекти теорії 

метричних та топологічних 

просторів; 

2. Методика навчання математики в 

старшій школі на профільному 

рівні; 

3. Методика викладання фахових 

дисциплін у закладах вищої освіти. 

 

Голова комісії:  

Співак І. Н. – директорка Херсонської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 

Херсонської міської ради 

Заступник голови комісії: 

Савченко О.Г. – заступник голови комісії, 

доктор фізико-математичних наук, професор 

кафедри алгебри, геометрії та 

математичного аналізу 

Члени комісії: 

Таточенко В.І. - кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Стейкхолдери: 

Петренко К.І. – вчитель математики 

Академічного ліцею ім. О.В. Мішукова ХМР 

при ХДУ (за згодою). 

Секретар: Григор`єва В.Б. – кандидатка 

педагогічних наук, старша викладачка 

кафедри алгебри, геометрії та 

математичного аналізу . 

Денна 12-221 М (8) 

Заочна 12-221 М (4) 
20.12.2022 

10.00 

Ід-р: 791 

7768 2371 

Пароль: 

31415 

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів) 

Денна 12-221 М (8) 

Заочна 12-221 М (4) 
21.12.2022 

10.00 

Ід-р: 791 

7768 2371 

Пароль: 

31415 

Резервні дні 

23.12.2022 

 Ід-р: 791 

7768 2371 

Пароль: 

31415 

 



Комісія № 3 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. 

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення (денна форми  навчання) 

 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. 

Освітня програма: Комп’ютерні науки (денна та заочна форма навчання) 

 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Освітня програма: Інформаційні системи та технології (денна форма навчання) 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  

(кількість 

здобувачів) 

Дата 
Аудиторія, 

час 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Спеціальність: 121 Інженерія програмного 

забезпечення. 

Освітня програма: Інженерія програмного 

забезпечення  

Комплексний екзамен за фахом : 

1. Математичне моделювання, 

дослідження операцій і теорія 

керування; 

2. Програмні системи (Формальні методи 

інженерії програмного забезпечення; 

Інтелектуальний аналіз даних). 

Голова комісії:  

Щедролосьєв Д.Є. –  кандидат педагогічних 

наук, голова регіональних офісів компанії 

DataArt 

Заступник голови комісії: 

Песчаненко В.С. – заступник голови комісії, 

доктор фізико-математичних наук, професор 

кафедри комп’ютерних наук та програмної 

інженерії ; 

Члени комісії: 

1. Львов М.С. –  доктор фізико-

математичних наук, професор кафедри 

комп’ютерних наук та програмної інженерії 

2. Шерман М.І. – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри комп’ютерних наук та 

програмної інженерії . 

3. Кобець В.М. – доктор економічних наук, 

професор кафедри комп’ютерних наук та 

програмної інженерії 

Стейкхолдери: 

Засухін Р.Ю. – директор компанії 

ParadigmaSoftware, Inc (за згодою). 

Секретар: Михайличенко Л.О. – старший 

Денна  

12-241 М (5)  

12-231 М (1) 

12-261 М (1) 

Заочна  

12-231 М (1) 

 

20.12.2022 

09.00 

https://ksu-

ks-

ua.zoom.us/

j/84015839

167?pwd=

VFFnNmF

GZjEzbzJU

cys0NHBx

T25pZz09 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. 

Освітня програма: Комп’ютерні науки  

Комплексний екзамен за фахом: 

1. Математичне моделювання систем і 

процесів (нейронечітке моделювання); 

2. Програмування освітніх додатків 

(Методика викладання інформатики у 

закладах вищої освіти; Моделювання та 

проектування програмних систем 

навчального та наукового призначення).  

https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09


Освітня програма: Інформаційні системи та 

технології 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та 

технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Комплексний екзамен за фахом: 

1. Інформаційні системи в економіці 

(Фінансова економетрика; Моделі 

прогнозування часових рядів для бізнес 

аналітики; Моделювання та 

проектування інформаційних систем); 

2. Управління інформаційними системами 

(Управління технологією розробки 

фінансових інструментів; Цифрові 

валюти і блокчейн технології). 

лаборант кафедри комп’ютерних наук та 

програмної інженерії . 

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів)  

Денна  

12-241 М (5)  

12-231 М (1) 

12-261 М (1) 

Заочна  

12-231 М (1) 

21.12.2022 

09.00 

https://ksu-

ks-

ua.zoom.us/

j/84015839

167?pwd=

VFFnNmF

GZjEzbzJU

cys0NHBx

T25pZz09 

Резервні дні 

23.12.2022 

https://ksu-ks-

ua.zoom.us/j/

84015839167

?pwd=VFFnN

mFGZjEzbzJ

Ucys0NHBxT

25pZz09 

  

                     Деканеса факультет                                                      Тетяна ГОНЧАРЕНКО 

 

                    Керівниця навчального відділу                                                    Вікторія ЯЦЕНКО 

 

https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09
https://ksu-ks-ua.zoom.us/j/84015839167?pwd=VFFnNmFGZjEzbzJUcys0NHBxT25pZz09



