
ПОГОДЖЕНО  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної та 

науково-педагогічної роботи 

 Ректор Херсонського державного 

університету 

 Дар’я МАЛЬЧИКОВА  

  

 _______ Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ 

   

 

РОЗКЛАД 
роботи екзаменаційних комісій з атестації  

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  

факультету української й іноземної філології та журналістики  
денної та заочної форм навчання  

2022-2023 навчальний рік 

Комісія № 1 

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

                          06 Журналістика 

Спеціальність: 035 Філологія 

                            061 Журналістика 

Спеціалізація: 035.01 українська мова та література (денна та заочна форми навчання) 

Освітня програма: Філологія (українська мова та література) 

                                   Журналістика 

 

 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 
Склад комісії 

Група  
(кількість 

здобувачів) 

Дата 
Аудиторія, 

час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061 Журналістика (денна форма 

навчання): 

1.Теорія та історія журналістики та 

соціальних комунікацій. 

2. Прикладні соціально-комунікаційні 

технології. 

3. Кросмедійна журналістика. 
Ідентифікатор конференції:  

Код доступу:  

  
 

Голова комісії:   
Завальнюк І. Я. –  Вінницький 

державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського, декан 

факультету філології й журналістики 

імені Михайла Стельмаха, докторка 

філологічних наук, професорка. 

Заступник голови комісії: 

Олексенко В.П. – професор кафедри 

української і слов’янської філології та 

журналістики, доктор філологічних 

наук, професор. 

Члени комісії: 

1. Мартос С.А. –  кандидатка 

філологічних наук, доцентка. 

2. Загороднюк В.С. – кандидат 

філологічних наук, доцент.  

Секретар:  Ревенюк М.В. – старша 

лаборантка кафедри української і 

слов’янської філології та 

журналістики. 

08-261М (2) 15.12.22 09:00 

 

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів) 
Ідентифікатор конференції:  

Код доступу:  

  
 

08-201М дф (5) 

08-201М зф (4) 
15.12.22 10:00 

08-261М дф (2) 16.12.22 10:00 

Резервний день 

 
Ідентифікатор конференції:  

Код доступу:  

 

 21.12.22 10:00 



 

Комісія № 2 

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

                          01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 035 Філологія 

                            014 Середня освіта 

Спеціалізація: 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська  

                 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька  

                 014.021 Англійська мова і література 

Освітня програма: Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша – англійська 

                                   Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), перша – німецька 

                                   Середня освіта (мова і література англійська) 
 

Назва екзамену (модуля)/Захист 

кваліфікаційної роботи (проєкту) 

Склад комісії Група  
(кількість 

здобувачів) 

Дата Аудиторія, 

час 

014 Середня освіта, 014.021 Англійська 

мова і література: 

1. Теоретичні та практичні аспекти 

англійської мови. 

2. Теорія літератури та методика 

літературознавчого дослідження. 
 

Ідентифікатор конференції: 496 586 5025 

Код доступу: 148LjL 

 

Голова комісії:    

Пономаренко Л.В. – Херсонська 

Торгово-промислова палата, 

начальник центру міжнародного 

співробітництва. 

Заступник голови комісії: 

Кіщенко Ю.В. – завідувачка кафедри 

англійської філології та світової 

літератури імені професора Олега 

Мішукова, кандидатка педагогічних 

наук, доцентка. 

Члени комісії:  
1. Гоштанар І.В. – кандидатка 

педагогічних наук, доцентка, деканеса 

факультету української й іноземної 

філології та журналістики. 

2. Коротєєва В.В. – викладачка 

кафедри англійської філології та 

08-251М дф 

(12) 

14.12.22 

 

09:00 

08-251М зф (5) 12:00 

 

Захист кваліфікаційних робіт (проєктів) 
 

Ідентифікатор конференції: 496 586 5025 

Код доступу: 148LjL 

 

08-202М дф (10) 15.12.22 

 

09:00 

08-202М зф (6) 

08-291М дф (3) 

12:00 

08-251М дф (12) 16.12.22 09:00 

08-251М зф (6) 12:00 

Резервний день 
Ідентифікатор конференції: 496 586 5025 

 21.12.22 10:00 



 

        Деканеса факультету                                                                                               Ірина ГОШТАНАР 
       

         Керівниця навчального відділу                                                                         Вікторія ЯЦЕНКО 
 

Код доступу: 148LjL світової літератури імені професора 

Олега Мішукова, кандидатка 

філологічних наук.  

Секретар:    
Бозняк М.Ю.– старша лаборантка 

кафедри англійської філології та 

світової літератури імені професора 

Олега Мішукова. 




