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ГРАФІК  

проведення зборів структурних підрозділів штатних працівників, які не є науковими,  

науково-педагогічними та педагогічними працівниками, щодо обрання представників для 

участі у виборах ректора 
№ 

п/п 

Структурний підрозділ група день час місце Відповідальний 

член оргкомітету 

1 Факультет промислового та цивільного 

будівництва 

1 3.10.18 13
00 

ауд. 309 Соколов І.А. 

2 Будівельний факультет 2 3.10.18 14
30 

ауд. 324 Білоконь А.І. 

3 Механічний факультет(в тому числі курси 

підготовки водіїв при кафедрі ЕРМ) 

3 3.10.18 12
30 

ауд. 322 б Заренбін В.Г. 

4 Економічний факультет (в тому числі 

музей) 

4 3.10.18 14
30 

ауд. В-401 Фісуненко П.А. 

5 Архітектурний факультет 5 3.10.18 12
30 

ауд. 358 Челноков О.В. 

6 Навчально-науковий інститут екології та 

безпеки життєдіяльності в будівництві 

6 3.10.18 14
30 

ауд. 217 Мосьпан В.І. 

7 Науково-дослідна частина: 

Придніпровський науково-освітній інститут 

інноваційних технологій в будівництві; 

Інститут з експертизи проектування та 

вишукувань 

Придніпровський регіональний центр 

енергодосліджень та енергоефективних 

технологій в будівництві та комунальному 

господарстві  

Відділ аспірантури та докторантури 

Інформаційно-обчислювальний центр 

7 26.09.18 13
00

 ауд. 324 Головко С.І. 

8 Бібліотека 8 26.0918 14
00 

Читальна зала 

бібліотеки 

Євсєєва Г.П. 

9 Навчально-допоміжний персонал: 

навчальний відділ; лабораторія моніторингу 

якості навчання та планування навчально-

методичної роботи; відділ технічних засобів 

навчання; відділ міжнародних зв’язків; група 

курсового і дипломного проектування; 

студентське проектно-конструкторське бюро; 

навчально-виробничий відділ; навчально-

методичний відділ 

Навчально-науковий європейський центр 

Навчально-науковий центр заочної та 

дистанційної освіти 

Інститут післядипломної освіти 

9 01.10.18 14
30

 ауд. 202 Нажа П.М. 

10 Адміністративно-управлінський апарат: 

відділ кадрів; юридичний відділ; військово-

мобілізаційний підрозділ; відділ охорони 

праці; канцелярія; ректорат 

Штаб ЦО 

Бухгалтерія 

10 02.10.18 10
00 

ауд. 202 Прокоф’єв Б.В. 

11 Допоміжні підрозділи: охорона 

навчального корпусу; відділ вимірювання та 

метрології; навчально-виробнича майстерня 

Житлово-експлуатаційна дільниця 

(гуртожитки) 

Адміністративно-господарська частина: 

господарський відділ; експлуатаційно-

технічний відділ; відділ матеріально-

технічного постачання; гараж; головний 

інженер; головний енергетик; головний 

механік; ремонтно-будівельна дільниця; 

поточній ремонт, полігон, вузол зв’язку, клуб 

11 26.09.18 9
00

 Актова зала Рижков І.В. 

Чередніченко Л.А. 

 
 


