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§ 1. 

 
Затвердити розклад та призначити предметні комісії по прийому вступного іспиту з 

іноземної мови до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2022 року в складі: 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 
 
 
        Факультет   
    інформаційних 
       технологій 
 

                       Голова комісії: 
                          Соловей Н.В., к.філол.н., доц., зав. каф.   
                      Члени комісії: 
                       Красненко О.М., к.філол.н., асист., 
                       Кучерява Л.В., к.філол.н., доц. 
 
 
 

12.09.2022 р. 
1400 

ауд. 609 
(Корпус механіко-

математичного 
факультету) 

НІМЕЦЬКА МОВА 
 
 

 
    Факультет 
інформаційних 
   технологій 
 

   Голова комісії: 
   Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., дирек.   
  Члени комісії: 
   Гуменюк О. О., к.філол.н., доц., 
   Касяненко Д. С.. к.філол.н., доц., 
   Лалаян Н. В., к.філол.н., доц. 
 

13.09.2022 р. 
1100 

ауд.103 
(Корпус 

Інституту 
філології) 

 
ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 
 

        Факультет 
    інформаційних 
       технологій 

 
 

                Голова комісії: 
                  Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., директор   
               Члени комісії: 
               Ситдикова І.В., к.філол.н., доц.,   
               Скрипник А. В., к.філол.н., доц.,   
               Лабенко О. А., к.філол.н., доц.   

12.09.2022 р. 
1200 

ауд.60 
(Корпус 

Інституту 
філології) 

 

Про затвердження складу предметних комісій 
та розкладу проведення прийому вступних іспитів до 
аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2022 р.,  
затвердження складу апеляційних комісій та 
призначення відповідальних осіб за прийом 
документів, оформлення особових справ вступників 
до аспірантури (ад’юнктури) та внесення даних до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

 



 
ІСПАНСЬКА МОВА 

 
     Факультет  

інформаційних  
   технологій 
 

            Голова комісії: 
              Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., дирек.  
            Члени комісії: 
            Ситдикова І. В., к.філол.н., доц.,  
            Гетьман З. О., д.філол.н., проф., 
            Сингаївська Г. В., к.філол.н., доц. 

12.09.2022 р. 
1300 

ауд. 60 
(Корпус 

Інституту 
філології) 

 
 

ІТАЛІЙСЬКА МОВА 
 
        Факультет  
    інформаційних  
       технологій 
  
 

Голова комісії: 
Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., 
директор   
Члени комісії: 
Ситдикова І. В., к.філол.н., доц.  
Охріменко В. І.. д.філол.н., проф. 
Толстова О. Л., к.філол.н., доц. 
 
 

12.09.2022 р. 
1500 

ауд.60 
(Корпус 

Інституту 
філології) 

ПОЛЬСЬКА МОВА 
 

        Факультет  
    інформаційних  
       технологій 
 
 
 

   Голова комісії: 
   Семенюк Г.Ф., д.філол.н., проф., дир.   
  Члени комісії: 
  Черниш Т. О., д.філол.н., проф., 
  Демяненко Н.Б., к.філол.н., доц., 
  Хайдер Т.В., к.філол.н., доц. 

 
 

13.09.2022 р. 
1400 

ауд.97 
(Корпус 

Інституту 
філології) 

§ 2. 
 

Затвердити розклад та призначити предметні комісії по прийому вступного іспиту зі 
спеціальностей до аспірантури (ад’юнктури) у вересні 2022 року в складі:  

 
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Додатковий іспит для 
вступників за спеціальністю  
121 Інженерія програмного 
забезпечення 

Голова комісії: 
Гнатієнко Г.М., к.т.н., заступник 
декана  
Члени комісії: 
Шевченко В.Л., д.т.н., проф., 
Ковтун О.І., к.ф.-м.н., доц., 
Зубик Л.В., к.пед.н., доц. 
 

08.09.2022 р. 
1000 

ауд. 310 
(Корпус факультету 

інформаційних 
технологій) 

121 Інженерія програмного 
забезпечення 
 

Голова комісії: 
Снитюк В.Є., д.т.н., проф., декан  
Члени комісії: 
Бичков О.С., д.т.н., проф., 
Порєв Г.В., д.т.н., с.н.с., 
Поперешняк С.В., к.ф.-м.н., доц. 
 

14.09.2022 р. 
1000 

ауд. 310 
(Корпус факультету 

інформаційних 
технологій) 



Додатковий іспит для 
вступників за спеціальністю  
122  Комп’ютерні науки 

Голова комісії: 
Гнатієнко Г.М., к.т.н., заступник 
декана  
Члени комісії: 
Єгорченков О.В., д.т.н., проф., 
Красовська Г.В., к.т.н., доц.,  
Краснощок В.М., к.т.н., доц. 

 

08.09.2022 р. 
1130 

ауд. 310 
(Корпус факультету 

інформаційних 
технологій) 

122 Комп’ютерні науки 
 

Голова комісії: 
Снитюк В.Є., д.т.н., проф., декан  
Члени комісії: 
Самохвалов Ю.Я., д.т.н., проф., 
Іларіонов О.Є., к.т.н., проф., 
Морозов В.В., к.т.н., проф. 
 

15.09.2022 р. 
1000 

ауд. 310 
(Корпус факультету 

інформаційних 
технологій) 

Додатковий іспит для 
вступників за спеціальністю  
125  Кібербезпека 

Голова комісії: 
Гнатієнко Г.М., к.т.н., заступник 
декана  
Члени комісії: 
Бучик С.С., д.т.н., проф., 
Браіловський М.М., к.т.н., доц., 
Фесенко А.О., к.т.н., доц. 
 

08.09.2022 р. 
1300 

ауд. 310 
(Корпус факультету 

інформаційних 
технологій) 

 
125 Кібербезпека 
 

 
Голова комісії: 
Снитюк В.Є., д.т.н., проф., декан  
Члени комісії: 
Лукова-Чуйко Н.В., д.т.н., проф.,  
Толюпа С.В., д.т.н., проф., 
Лаптєв О.А., д.т.н., доц.  

 
 

 
16.09.2022 р. 

1000 

ауд. 310 
(Корпус факультету 

інформаційних 
технологій) 

Додатковий іспит для 
вступників за спеціальністю 
126  Інформаційні системи та 
технології 

Голова комісії: 
Гнатієнко Г.М., к.т.н., заступник 
декана  
Члени комісії: 
Степанов М.М., д.т.н., проф., 
Лісневський Р.В., к.т.н., доц., 
Гладка М.В., к.т.н. 
 

08.09.2022 р. 
1430 

ауд. 310 
(Корпус факультету 

інформаційних 
технологій) 

126 Інформаційні системи та 
технології 
 

Голова комісії: 
Снитюк В.Є., д.т.н., проф., декан  
Члени комісії: 
Кучанський О.Ю., д.т.н., проф., 
Палій С.В., к.т.н., доц., 
Тімінський О.Г., к.т.н., доц.   
 

19.09.2022 р. 
1000 

ауд. 310 
(Корпус факультету 

інформаційних 
технологій) 

 
 
 
 
 
 
 



§ 3. 
 
Призначити апеляційні комісії в складі:  
 

Апеляційна комісія з іноземної мови 
Голова комісії: 
Смирнова К.В., д.ю.н., проф.,  проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародне 
співробітництво)  
Члени комісії: 

Кафедра іноземних мов 
математичних факультетів 

1. Ісаєва С.Д., к.пед.н., доц. (кафедра іноземних мов 
математичних факультетів) 

2. Мазур С. М., к.філол.н., доц. (кафедра іноземних мов 
математичних факультетів) 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Апеляційна комісія для вступників 
на спеціальності:  
121 Інженерія програмного 
забезпечення, 
122 Комп’ютерні науки, 
125 Кібербезпека, 
126 Інформаційні системи та 
технології 

Голова комісії: 
Смирнова К.В., д.ю.н., проф.,  проректор з науково-
педагогічної роботи (міжнародне співробітництво)  
Члени комісії: 
Наконечний В.С., д.т.н., проф., 
Плескач В.Л., д.е.н., проф., 
Хлевна Ю.Л., д.т.н., проф. 
 
 
 

§ 4. 
 
Призначити відповідальних осіб за прийом документів, оформлення особових 

справ вступників до аспірантури (ад’юнктури) та внесення даних до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти  
 

П.І.Б. відповідальної особи  
за прийом документів і оформлення 

особових справ 

П.І.Б. відповідальної особи  
за внесення даних до Єдиної 

державної електронної бази з питань 
освіти 

П.І.Б. відповідальної особи  
за реєстрацію договорів про навчання 

та договорів про надання платної 
освітньої послуги 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Стасік В.В., провідний фахівець 
 
 
 
З оригіналом згідно 
ФІТ, аспірантура/докторантура 
Стісік В.В. 
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