
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

НАКАЗ  ̂ ^
м. Дніпро

Про затвердження складу Екзаменаційних комісій з 
атестації здобувачів освіти у 2019- 2020 н. році.

З метою забезпечення якісного проведення атестації здобувачів вищої освіти 2019-2020 н. р. 

Н А К А З У Ю :  .

1. Затвердити такий склад Екзаменаційних комісій для прийому кваліфікаційних екзаменів та захисту 
кваліфікаційних проектів (робіт):

За спеціальностями 
292 -  МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
056 - МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

073 -  МЕНЕДЖМЕНТ^ спеціалізація «Міжнародний менеджмент»)

ШЕВЧЕНКО В.А. -  голова комісії, директор ТОВ « Стем-Авто».
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ОРЛОВСЬКА Ю.В. д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки;
2. ЧАЛА B.C.  ̂ к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
3. МАЩЕНКО С.О. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки;
Секретар комісії: ВЕРТЕЛЕЦЬКА О.М. асистент кафедри міжнародної економіки.

За спеціальностями
072 -  ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

075 - МАРКЕТИНГ

ЗАВЕРТАЙНИЙ І.Б. -  голова комісії, к.е.н., директор ТОВ «Центр економічних досліджень», арбітражний
керуючий.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. ЧИМШИТ С.І. д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів, обліку та маркетингу;
2. ЗАХАРЧЕНКО Н.В. к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу;
3. РАЗУМОВА Г.В. к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу;
Секретар комісії: ЗБАРАХ Т.І. зав. лабораторією кафедри фінансів, обліку та маркетингу.

За спеціальністю 
071 -  ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ГАЛАСЮК В.В. -  голова комісії, к.е.н., директор аудиторської фірми „Каупервуд”, голова правління 
, Дніпропетровського територіального відділення спілки аудиторів України .

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
1. МАКАРОВА Г.С. к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу;
2. ПРИМУШ Ю.С. к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу ;
3. СВІЧКАР Н.М.  ̂ к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу 
Секретар комісії: БОЙКО Т.Ю. к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу.



За спеціальністю
076 -  ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГОВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2

МАТАНЦЕВ Д.Е. -  голова комісії, генеральний директор ТОВ НВП «Дніпросервісбуд».
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ФІСУНЕНКО П.А. к.е.н., доцент кафедри, економіки та підприємництва, декан економічного
факультету;

2. ПОПОВИЧЕНКО І.В. д.е.н., професор зав. кафедри економіки та підприємництва;
3. СПІРІДОНОВА К.О. к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ;
Секретар комісії: КАШИРНІКОВА 1.0. к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва.

За спеціальністю 
073 - МЕНЕДЖМЕНТ

КОНОНЮК О.Ю. -  голова комісії, генеральний директор ТОВ « Юнікон»
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ВЕЧЕРОВ В.Т.^ д.т.н., професор, зав. кафедри менеджменту, управління проектами і логістики;
2. МЛОДЕЦЬКИИ В.Р. д.т.н.,професор кафедри; менеджменту, управління проектами і логістики
3. БОЖАНОВА В.Ю. д.е.н., професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики; 
Секретар комісії: ШАПА Н.М. к.е.н., доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики.

За спеціальністю 
193 - ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

(з напряму підготовки 6.080101 
ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ)

КАЛЮГА Т.О. -  голова комісії, завідувач сектора з питань регулювання земельних відносин юридичного 
департаменту Дніпропетровської області державної адміністрації.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. КІРІЧЕК Ю. О.. д. т. н., професор, зав. кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою;
2. БЕГІЧЕВ С.В. к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою;
3. КУЛЬБАКА О. М. к.е.н., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою;
Секретар комісії: АНДРЄЄВА І.Г. асистент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою .

За спеціальністю 
122 - КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

ГНАТУШЕНКО В.В. -  голова комісії, д.т.н., професор кафедри інформаційних систем та техноллогій
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. ЄРШОВА Н.М. д.т.н., професор, зав.кафедри прикладної математики та інформаційних технологій;
2. КОРХІН A.C. д.ф-м.н., професор кафедри прикладної математики та інформаційних технологій;
3. ШИБКО О.М. к.т.н., доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій 
Секретар комісії: ШЕВЧУК A.B. старший лаборант кафедри прикладної математики та інформаційних 
технологій.

За спеціальністю 
263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

СОВА І.М. -  голова комісії, голова обласної організації профспілки працівників будівництва і 
будматеріалів.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. БЄЛІКОВ А.С. д.т.н.,професор, зав.кафедри безпеки життєдіяльності
2. САФОНОВ В.В.. к.т.н.. професор кафедри безпеки життєдіяльності;
3. ШАЛОМОВ В.А. к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності.
Секретар комісії: МЕЩЕРЯКОВА І.В. асистент кафедри безпеки життєдіяльності.



За спеціальністю
132 - МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО З

ЗАЙЦЕВ о .в . -  голова комісії, к.т.н., генеральний директор «Перспектива Інвестмент».
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ЛАУХІН Д.В. д.т.н., професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів;
2. ВАХРУШЕВА B.C. д.т.н., професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів;
3. БЕКЕТОВ О.В. к. т. н., доцент кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів; 
Секретар комісії: POTT Н.О. к.т.н., доцент кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів.

За спеціальністю 
274 - АВТОМОБИЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

(з напряму підготовки 6.070106 
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)

МАКУХА О.В. -  голова комісії, начальник центру перевезення пошти ДДАТ «Укрпошта».
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ЗАРЕНБІН В.Г. д.т.н., професор кафедри експлуатації та ремонту машин;
2. ЛИХОДІЙ О.С. к.т.н., зав. кафедри експлуатації та ремонту машин;
3. СТАДНІК В.І. . доцент кафедри експлуатації та ремонту машин;
Секретар комісії: ГУСЄВА Н.Ф. зав. лабораторії кафедри експлуатації та ремонту машин.

За спеціальністю
133 - ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

(з напряму підготовки 6.050503 
МАШИНОБУДУВАННЯ)

ВАСИЛЬЄВ Л.М. -  голова комісії, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту 
геотехнічної механіки ім. Полякова М.С., НАН України.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. ХМАРА Л.А. w Д.т.н., професор, зав. кафедри будівельних та дорожніх машин;
2. ШАТОВ С.В. Д.т.н., професор кафедри будівельних та дорожніх машин;
3. ГОЛУБЧЕНКО О.І. к.т.н., доцент кафедри будівельних та дорожніх машин;
Секретар комісії: ДАХНО О.О. к.т.н., доцент кафедри будівельних та дорожніх машин.

За спеціальністю
151 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

(з напряму підготовки 6.050202 
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ)

ЛЕБЕДЄВ О.Г. -  голова комісії, голова правління ТОВ «ATLANTIS» Industrial Systems
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

1. ТКАЧОВ В.С * к.т.н., доцент, зав. кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
2. УЖЕЛОВСЬКИЙ В.О. к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
3. ЧУМАК Л. І. к. т. н., доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; 
секретар комісії: МОЛОКАНКІНА А.В. старший лаборант кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологійє.

За спеціальністю
152 - МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

ЛАГНО В.Л. -  голова комісії, начальник науково-технічного відділу повірки та калібрування засобів 
вимірювальної техніки теплотехнічних величин, ДП « Дніпростандартметрологія»

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. КОВШОВ Г.М.* д.т.н., професор, зав.кафедри інформаційних, інформаційно-вимірювальних і

комп’ютерних систем;
2. РИЖКОВ І.В. к.т.н., доцент кафедри інформаційних, інформаційно-вимірювальних і комп'ютерних

систем



3. ПОНОМАРЬОВА O.A. к.т.н., доцент кафедри інформаційних, інформаційно-вимірювальних і 
комп’ютерних систем

Секретар комісії: ЛУКАШУК Г.О. асистент кафедри інформаційних, інформаційно-вимірювальних і 
комп'ютерних систем.

За спеціальністю 
192 - БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

( ОПП «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство» )
(з напряму підготовки 6.0601 Q.1 БУДІВНИЦТВО)

КОМІСІЯ № 1

БІЛЕЦЬКА В. Г. -  голова комісії, головний конструктор проектів «Дніпроцивільпроекту».
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ШЛЯХОВ К.В. к.т.н., доцент, кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій;
2. ОГДАНСЬКИИ І.Ф. к.т.н., доцент кафедри технології будівельного виробництва;
3. ШАЛОМОВ В.А. к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності;
4. САНЬКОВ П.М. к.т.н., доцент кафедри архітектури;
Секретар комісії: МИСЛИЦЬКА А.О. асистент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій.

КОМІСІЯ № 2

БАБЕНКО А. С. -  голова комісії, президент ВАТ «Дніпростальконструкція»
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. БЕРЕЗЮК А.М. к.т.н., професор, зав. кафедри технології будівельного виробництва;
2. МОТОРНИЙ М.А. к.т.н., доцент кафедри металевих, дерев'яних і пластмасових конструкцій;
3. МАКОВЕЦБКИЙ БЛ. к.т.н., доцент кафедри архітектури;
4. КАРАСЬОВ О.Г. к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності;
Секретар комісії: ДОЛОТІЙ М.А. асистент кафедри технології будівельного виробництва.

КОМІСІЯ № з

КОНТОРЧІК А.Я. -  голова комісії, с.н.с., к.т.н., директор ТОВ « Бізнес -  Експерт»
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. КРАВЧУНОВСЬКА Т.С. д.т.н., професор, зав. кафедри планування і організації виробництва;
2. БЄЛІКОВ А. С. д. т. н., професор, зав кафедри безпеки життєдіяльності;
3. ПАЛАГІНА Л. П. ст. викладач кафедри архітектури;
4. ГОРЛАЧ С.М. к.т.н., доцент кафедри інженерної геології і геотехніки;
Секретар комісії: КРИХТА Т.М. зав. лабораторією кафедри планування і організації виробництва.

КОМІСІЯ № 4

ІСМАГУЛОВ Б.Г.

1. ЄГОРОВЄ.А. •
2. ДМИТРЕНКО І.С.
3. ТИМОШЕНКО Л.О. 
4 ПИЛИПЕНКО О.В.

голова комісії, к.т.н., генеральний директор ТОВ «Укррезервуарсервіс»
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

д.т.н., професор, зав. кафедри металевих, дерев'яних і пластмасових конструкцій; 
к.т.н., доцент кафедри технології будівельного виробництва; 
к.т.н, доцент кафедри архітектури; 
к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності;

Секретар комісії: ЖУРБА І.П. асистент кафедри металевих, дерев'яних і пластмасових конструкцій;

КОМІСІЯ № 5

МЕЛЬНИК А.М. -  голова комісії, головний конструктор фірми „Гідроспецбудмонтаж”.
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

1. ДАВИДОВ І.І. к. т. н., доцент кафедри металевих, дерев'яних і пластмасових конструкцій;
2. ГАННІК М.І. * к. т. н., доцент кафедри технології будівельного виробництва;
3. СЄДІН В.Л. д. т. н., професор, зав. кафедри інженерної геології і геотехніки ;
4. НАЛИСЬКО М.М. к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності;
Секретар комісії: СОЛОПОВА В.І. старший лаборант кафедри інженерної геології і геотехніки.



За спеціальністю 192 -  БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
(ОНП Промислове та цивільне будівництво )

КОМІСІЯ № 1 МН

КОНОНОВ В.І. -  голова комісії, генеральний директор ПрАТ АВП “Содружество”.
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. КРАВЧУНОВСЬКА Т.С. д.т.н., професор, зав. кафедри планування і організації виробництва;
2. ДІКАРЕВ К.Б. к.т.н., доцент кафедри технології будівельного виробництва;
3. СОКОЛОВ LA. Д.т.н., професор кафедри планування і організації виробництва;
4. БІЛОКОНЬ А.І. Д.т.н., професор кафедри технології будівельного виробництва;
Секретар комісії: КРИХТА Т.М. зав. лабораторією кафедри планування і організації виробництва

КОМІСІЯ № 2 МН

ІСМАГУЛОВ Б.Г. -  голова комісії, к.т.н., генеральний директор ТОВ “Укррезервуарсервіс”
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ЄГОРОВ С.А. д.т.н., професор, зав. кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій;
2. НПСІФОРОВА Т.Д. д.т.н., професор, зав. кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій;
3. СЄДШ ВЛ. д.т.н., професор, зав. кафедри інженерної геології і геотехніки;
4. КРАСОВСЬКИИ В.Л. д.т.н., професор кафедри будівельної механіки та опору матеріалів;
Секретар комісії: КОЦЮБА Т.В. асистент кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій.

За спеціальністю 192 - БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
(ОПП, ОНП Автомобільні дороги і аеродроми)

(з напряму підготовки 6.060101 БУДІВНИЦТВО)

КОЧАН С.С. -голова комісії, заступник начальника з розвитку доріг, служба автомобільних доріг 
у Дніпропетровській області.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. КІРІЧЕК Ю.О.' д.т.н., професор, зав. кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою;
2. ДЕМ’ЯНЕНКО В.В. к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою;
3. БАЛАШОВА Ю.Б. к.т.н., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою;
4. НЕСЕВРЯ П.І. к.т.н., доцент кафедри технології будівельного виробництва;
Секретар комісії: АНДРЄЄВА І.Г. асистент кафедри автомобільних доріг, геодезії та землеустрою.

За спеціальністю 192 - БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
(ОПП,ОНП Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)

ДОРОШЕНКО В.В. -  голова комісії, головний інженер ТОВ „Завод ЗБК”
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ШПИРЬКО М.В. д.т.н., професор, зав. кафедри технології будівельних конструкцій, виробів та
матеріалів;

2. ДЕРЕВ’ЯНКО В.М.. д.т.н., професор кафедри технології будівельних конструкцій, виробів та
матеріалів;

3. МОСЬПАН ВЛ. к.т.н., доцент кафедри технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів,
4. КЛИМЕНКО Г.О. к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльност;
Секретар комісії: МОРОЗЕВИЧ О.Г. інженер кафедри технології будівельних конструкцій, виробів та 

^матеріалів

За спеціальністю 192 - БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
(ОПП , ОНП Теплогазопостачання і вентиляція )

(з напряму підготовки 6.060Ю1БУДІВНИЦТВО 
КОМІСІЯ № 1

ШИШАЦЬКИЙ А.П. -  голова комісії, генеральний директор КП "Дніпросантехмонтаж".
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ПОЛІЩУК С. 3. д.т.н., професор, завідувач кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного
середовища;



2. ПЕТРЕНКО В. О. к.т.н., доцент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища,
3. ПАПІРНИК Р.Б. к.т.н., доцент кафедри технології будівельного виробництва;
4. ЧЕРЕДНІЧЕНКО Л.А. к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності
Секретар комісії: ГОЛЯКОВА І.В. к.т.н., доцент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного

середовища.

КОМІСІЯ № 2

ПОЖАЙРИБКО О.Є. -  голова комісії, головний інженер ТОВ «Інжиніринговий центр «Енергопроект»
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. ІРОДОВ В.Ф. д.т.н., професор, зав. кафедри системного аналізу та моделювання у
теплогазопостачанні ;

2. СОЛОД Л.В. • к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та моделювання у теплогазопостачанні;
3. ТКАЧОВА В.В. к.т.н., доцент кафедри системного аналізу та моделювання у теплогазопостачанні
4. БОЛСУНОВА H.A. асистент кафедри економіки підприємництва;
Секретар комісії: БЕРЕЗЮК Г.Г. старший викладач кафедри системного аналізу та моделювання у

теплогазопостачанні.

За спеціальністю 192 - БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
(ОПП, ОНП Водопостачання та водовідведення)

СОВГИРЯ М.М. -  голова комісії, головний інженер ДКП "Дніпрокомунпроект".
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

1. НАГОРНА O.K. к.т.н., доцент, зав. кафедри водопостачання, водовідведення і гідравліки
2. НЕЧИТАЙЛО М.П. к.т.н., доцент кафедри водопостачання, водовідведення і гідравліки;
3. ШАРКОВ В.В. к.т.н., доцент кафедри водопостачання, водовідведення і гідравліки
4. МАРТИШ О.П. к.т.н., доцент кафедри технології будівельного виробництва;
Секретар комісії: ЖУРАВЛЬОВА O.A. старший викладач кафедри водопостачання,

водовідведення і гідравліки.

За спеціальністю 101 - ЕКОЛОГІЯ
(з напряму підготовки 6.040106 ,

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ).

СТРІЛЕЦЬ Р.О. -  голова комісії, директор Департаменту екології та природних ресурсів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. ШМАТКОВ Г.Г. д.б.н., професор, зав. кафедри екології та охорони навколишнього середовища;
2. ЯКОВИШИНА Т. Ф. к. с-г. н., доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища;
3. ПИЛИПЕНКО О.В. к.т.н., доцент кафедри безпеки життєдіяльності;
Секретар комісії: ЩЕРБАК О.С. -  к.т.н.,доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

За спеціальністю 191 - АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ
КОМІСІЯ №1

ШКОВИРА А.Ю. -  голова комісії., голова дніпропетровської обласної організації Національної 
спілки архітекторів України

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. ЧЕЛНОКОВ О.В. к.т.н., професор кафедри основ архітектури, декан архітектурного факультету;
2. НЕВГОМОННИЙ Г.У. к.т.н., доцент, зав.кафедри архітектурного проектування та містобудування;
3. МЕРИЛОВА 1.0. к.арх.,доцент кафедри архітектурного проектування та містобудування;
4. РЕЧИЦ O.A. ст. викладач кафедри архітектурного проектування та містобудування;
Секретар комісії: САМОЙЛЕНКО Є.В. асистент кафедри архітектурного проектування та містобудування.



КОМІСІЯ № 2
7

БОГДАНОВ І.В. -  голова комісії., радник голови облдержадміністрації Дніпропетровської області 
, з архітектури.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. ГАВРИЛОВ І.М. к. арх., професор кафедри дизайну та реконструкції архітектурного середовища;
2. ВОРОБЙОВ В.В. к. арх., доцент кафедри архітектурного проектування та містобудування;
3. ТОВСТИК Т.М. доцент кафедри дизайну та реконструкції архітектурного середовища;
4. БОНДАРЕНКО О.І. старший викладач кафедри архітектурного проектування та містобудування; 
Секретар комісії: ШЕСТАКОВА О.М. асистент кафедри архітектурного проектування та містобудування.

Спеціальності
073 -  МЕНЕДЖМЕНТ

(ОПП Проектний менеджмент)

КОНТОРНИК А .Я. -  голова комісії, к.т.н., директор ТОВ «Бізнес - Експерт»

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ
1. БШОКОНЬ А.І. д.т.н., професор кафедри технології будівельного виробництва;
2. КРАВЧУНОВСКА Т.С. д.т.н., професор кафедри планування і організації виробництва;

3. ПАПІРНИК Р.Б. к.т.н., доцент кафедри технології будівельного виробництва;
Секретар комісії: НЕЧЕПУРЕНКО Д.С. -  к.т.н., доцент кафедри планування і організації виробництва.

2. Термін роботи Екзаменаційних комісій з атестації здобувачів освіти визначено графіком освітнього 
процесу. ^
3. Головному бухгалтеру Кукуюк О.І. забезпечити виплату заробітної плати головам Екзаменаційних комісій 
з атестації здобувачів освіти погодинно.
4. Засідання Екзаменаційних комісій проводяться за розкладом, складеним деканами факультетів.
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