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Про склад   

фахових атестаційних комісій 

 

З метою організації прийому студентів на навчання до університету в 

2018 році  
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такий склад фахових атестаційних комісій для 

прийому фахових випробувань до бакалавратури:  

 

1.1 Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 051 Економіка. 

Освітня програма: Економіка підприємства 
Димченко О.В. - зав.кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та 

регіонального розвитку, професор, голова комісії 

Ачкасов А.Є. - зав.кафедри економіки підприємств міського господарства, 

директор навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення 

кваліфікації, професор, заступник голови комісії 

Єсіна В.О. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Костюк В.О. - заступник декана ф-ту, доцент кафедри економіки підприємств, 

бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Мількін І.В. - директор центру післядипломної освіти та заочного 

навчання, старший викладач кафедри економіки 

підприємств міського господарства, член комісії 

Пушкар Т.А. - заступник директора центру післядипломної освіти та 

заочного навчання, доцент кафедри економіки підприємств 

міського господарства, член комісії 

Матвєєва Н.М. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Жовтяк Г.А. - доцент кафедри економіки підприємств міського 

господарства, член комісії 

Спеціальність: 051 Економіка.  

Освітня програма: Міжнародна економіка 

Решетило В.П. - зав.кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, 

професор, голова комісії 

Островський І.А. - доцент кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки, член комісії 

Федотова Ю.В. - доцент кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки, член комісії 



1.2 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. 

Освітня програма: Облік і аудит 

Момот Т.В. - зав.кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

професор, голова комісії 

Карпушенко М.Ю. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

професор, член комісії 

Мізик Ю.І. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

професор, член комісії 

 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.  

Освітня програма: Фінансово-економічна безпека 

Момот Т.В. - зав.кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

професор, професор, голова комісії 

Власова О.Є. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

професор, член комісії 

Гавриличенко Є.В. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

професор, член комісії 

Смірна С.М. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

професор, член комісії 

 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування.  

Освітня програма: Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі. 

Момот Т.В. - зав.кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

професор, професор, , голова комісії 

Гордієнко Н.І. - професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, професор, член комісії 

Косяк А.П. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, 

професор, член комісії 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент.  

Освітня програма: Менеджмент організацій міського господарства 

Новікова М.М. - зав.кафедри менеджменту і адміністрування, професор, голова 

комісії 

Запорожець Г.В. - доцент кафедри менеджменту і адміністрування, член комісії 

Шевченко В.С. - доцент кафедри менеджменту і адміністрування, член комісії 

Калашнікова Х.І. - доцент кафедри менеджменту і адміністрування, член комісії 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент.  

Освітня програма: Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу 

Писаревський І.М. - зав.кафедри туризму і готельного господарства, професор, голова 

комісії 

Оболенцева Л.В. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член комісії 

Погасій С.О. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член комісії 

Влащенко Н.М. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член комісії 

Полчанінова І.Л. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член комісії 



Спеціальність: 073 Менеджмент.  

Освітня програма: Менеджмент. Управління проектами 

Чумаченко І.В. - зав.кафедри управління проектами в міському господарстві і 

будівництві, професор, голова комісії 

Гусєва Ю.Ю. - доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і 

будівництві, член комісії 

Лисенко Д.Е. - доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і 

будівництві, член комісії 
 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  

Освітня програма: Логістика 

Лобашов О.О. - зав.кафедри транспортних систем і логістики, професор, голова комісї 

Куш Є.І. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член комісії 

Пруненко Д.О. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член комісії 
 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.  

Освітня програма: Економіка та організація бізнесу 

Димченко О.В. - зав.кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, професор, 

голова комісії 

Ачкасов А.Є. - зав.кафедри економіки підприємств міського господарства, 

директор навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення 

кваліфікації, професор, член комісії 

Тітяєв В.В. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Тараруєв Ю.О. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Мількін І.В. - директор центру післядипломної освіти та заочного 

навчання, старший викладач кафедри економіки підприємств 

міського господарства, член комісії 

Пушкар Т.А. - заступник директора центру післядипломної освіти та 

заочного навчання, доцент кафедри економіки підприємств 

міського господарства, член комісії 

Матвєєва Н.М. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Жовтяк Г.А. - доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, 

член комісії 
 

1.3 Галузь знань: 10 Природничі науки 

Спеціальність 101 Екологія 

Освітня програма: Екологія 
Стольберг Ф.В. - зав.кафедри інженерної екології міст, професор, голова комісії 

Бекетов В.Є. - доцент кафедри інженерної екології міст, член комісії 

Катков М.В. - доцент кафедри інженерної екології міст, член комісії 
 

1.4 Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки.  

Освітня програма: Комп’ютерні науки 
Новожилова М.В. - зав.кафедри прикладної математики і інформаційних 



технологій, професор, голова комісії 

Литвинов А.Л. - професор кафедри прикладної математики і 

інформаційних технологій, член комісії 

Бочаров Б.П. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Карпенко М.Ю. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Костенко О.Б. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки.  

Освітня програма: Комп’ютерні науки. Управління проектами 

Чумаченко І.В. - зав.кафедри управління проектами в міському господарстві і 

будівництві, професор, голова комісії 

Гусєва Ю.Ю. - доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і 

будівництві, член комісії 

Лисенко Д.Е. - доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і 

будівництві, член комісії 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології.  

Освітня програма: Інформаційні системи та технології 

Новожилова М.В. - зав.кафедри прикладної математики і інформаційних технологій, 

професор, голова комісії 

Литвинов А.Л. - професор кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Бочаров Б.П. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Карпенко М.Ю. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Костенко О.Б. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

 

1.5 Галузь знань: 14 Електрична інженерія 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Освітня програма: Електротехнічні системи електроспоживання 

Калюжний Д.М. - зав.кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, доцент, голова комісії 

Петченко Г.О. - професор кафедри світлотехніки і джерел світла, член комісії 

Коляда О.Ю. - доцент кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, член комісії 

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Освітня програма: Світлотехніка та дизайн світлового середовища. 

Калюжний Д.М. - зав.кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, доцент, голова комісії 

Петченко Г.О. - професор кафедри світлотехніки і джерел світла, член комісії 

Коляда О.Ю. - доцент кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, член комісії 



Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Освітня програма: Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії 

Тугай Д.В. - завідувач кафедри альтернативної електроенергетики та 

електротехніки, доцент, голова комісії 

Сабалаєва Н.О. - доцент кафедри альтернативної електроенергетики та 

електротехніки, член комісії 

Форкун Я.Б. - доцент кафедри альтернативної електроенергетики та 

електротехніки, член комісії 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Освітня програма: Електромеханіка 
Щербак Я.В. - зав.кафедри електричного транспорту, професор, голова 

комісії 

Шпіка М.І. - декан ф-ту транспортних систем та технологій, доцент, 

член комісії 

Закурдай С.О. - заступник декана ф-ту транспортних систем та технологій, 

доцент, член комісії 

Далека В.Х. - професор кафедри електричного транспорту, член комісії  

Петренко О.М. - доцент кафедри електричного транспорту,член комісії 

 

1.6 Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування 

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології 

Освітня програма: Системна інженерія 
Новожилова М.В. - зав.кафедри прикладної математики і інформаційних технологій, 

професор, голова комісії 

Литвинов А.Л. - професор кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Бочаров Б.П. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Карпенко М.Ю. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Костенко О.Б. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

 

1.7 Галузь знань: 18 Виробництво та технології 

Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища 

Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища 
Стольберг Ф.В. - зав.кафедри інженерної екології міст, професор, голова комісії 

Бекетов В.Є. - доцент кафедри інженерної екології міст, член комісії 

Катков М.В. - доцент кафедри інженерної екології міст, член комісії 

 

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології 

Освітня програма: Нафтогазова інженерія та технології 
Капцов І.І. - зав.кафедри експлуатації газових і теплових систем, 

професор, голова комісії 

Ромашко О.В. - зам.декана ф-ту інженерних мереж та екології міст, 

доцент, член комісії 

Котух В.Г. - доцент кафедри експлуатації газових і теплових систем, 

член комісії 

 



1.8 Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування 

Освітня програма: Архітектура 
Рищенко Т.Д. - декан ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва, професор, голова комісії 

Древаль І.В. - зав.кафедри містобудування, професор, член комісії 

Осиченко Г.О. - зав.кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, професор, член комісії 

Коптєва Г.Л. - доцент кафедри містобудування, член комісії 

Дудка О.М. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

Конопльова О.В. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

Смірнова О.В. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма: Міське будівництво та господарство 
Рищенко Т.Д. - декан ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, 

професор, голова комісії 

Завальний О.В. - заступник зав.кафедри міського будівництва, доцент, член комісії 

Рапіна Т.В. - доцент кафедри міського будівництва, член комісії 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма: Цивільна інженерія 
Капцов І.І. - зав.кафедри експлуатації газових і теплових систем, 

професор, голова комісії 

Ромашко О.В. - заступник декана ф-ту інженерних мереж та екології міст, 

доцент, член комісії 

Сорокіна К.Б. - заступник декана ф-ту інженерних мереж та екології міст, 

доцент, член комісії 

Дегтяр М.В. - доцент кафедри водопостачання, водовідведення і 

очищення вод, член комісії 
 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма: Промислове цивільне будівництво 
Шмуклер В.С. - зав.кафедри будівельних конструкцій, професор, голова комісії 

Кондращенко О.В. - професор кафедри технології будівельного виробництва і 

будівельних матеріалів, член комісії 

Кічаєва О.В. - зав.кафедри механіки грунтів, фундаментів та інженерної 

геології, доцент, член комісії 
 

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій 

Освітня програма: Геодезія, картографія та землеустрій 
Мамонов К.А. - зав.кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, професор, голова комісії 

Метешкін К.О. - професор кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, член комісії 

Шипулін В.Д. - професор кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, член комісії 



Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології 

Освітня програма: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології 

Душкін С.С. - професор кафедри водопостачання, водовідведення і 

очищення вод, голова комісії 

Сорокіна К.Б. - заступник декана ф-ту інженерних мереж та екології міст, 

доцент, член комісії 

Дегтяр М.В. - доцент кафедри водопостачання, водовідведення і 

очищення вод, член комісії 

 

1.9 Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 205 Лісове господарство 

Освітня програма: Лісове господарство 

Рищенко Т.Д. - декан ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва, професор, голова комісії 

Ткач Л.І. - доцент кафедри лісового та садово-паркового 

господарства, член комісії 

Тарнопільська О.М. - доцент кафедри лісового та садово-паркового 

господарства, член комісії 

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство 

Освітня програма: Садово-паркове господарство 

Рищенко Т.Д. - декан ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва, професор, голова комісії 

Ткач Л.І. - доцент кафедри лісового та садово-паркового 

господарства, член комісії 

Тарнопільська О.М. - доцент кафедри лісового та садово-паркового 

господарства, член комісії 

 

1.10 Галузь знань: 24 Сфера обслуговування 
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 
Освітня програма: Готельно-ресторанна справа 

Писаревський І.М. - зав. кафедри туризму і готельного господарства, професор, 

голова комісії 

Андренко І.Б. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

клмісії 

Влащенко Н.М. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

клмісії 

Баландіна І.С. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

 
Спеціальність: 242 Туризм 
Освітня програма:  Туризм 
Писаревський І.М. - зав. кафедри туризму і готельного господарства, професор, 

голова комісії 

Поколодна М.М. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

Влащенко Н.М. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

клмісії 



1.11 Галузь знань: 26 Цивільна безпека 
Спеціальність: 263 Цивільна безпека 
Освітня програма: Цивільний захист 
Фесенко Г.В. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, голова 

комісії 

Данова К.В. - заступник зав.кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

доцент член комісії 

Білим П.А. - доцент кафедри  охорони праці та безпеки життєдіяльності, член 

комісії 

Грязнова С.А. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, член 

комісії 

Нікітченко О.Ю. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, член 

комісії 

 
Спеціальність: 263 Цивільна безпека 
Освітня програма: Охорона праці 
Данова К.В. - заступник зав.кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, доцент , голова комісії 

Білим П.А. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, член 

комісії 

Грязнова С.А. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, член 

комісії 

Нікітченко О.Ю. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, член 

комісії 

Фесенко Г.В. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, член 

комісії 

 

1.12 Галузь знань: 27 Транспорт 
Спеціальність: 275 Транспортні технології 
Освітня програма: Транспортні технології (міський транспорт) 
Лобашов О.О. - зав.кафедри транспортних систем і логістики, професор, голова 

комісї 

Куш Є.І. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член комісії 

Пруненко Д.О. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член комісії 

 

1.13 Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 
Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 
Освітня програма: Публічне управління та адміністрування 
Новікова М.М. - зав.кафедри менеджменту і аміністрування, професор, голова 

комісії 

Гайдученко С.О. - професор кафедри менеджменту і аміністрування, член комісії 

Дегтяр О.А. - доцент кафедри менеджменту і аміністрування, член комісії 

Бєльська Т.В. - доцент кафедри менеджменту і аміністрування, член комісії 

 

 

 

 

 

 



2. Затвердити такий склад фахових атестаційних комісій для прийому 

фахових випробувань до магістратури: 

2.1 Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 051 Економіка. 

Освітня програма: Економіка підприємства 

Димченко О.В. - зав.кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, професор, 

голова комісії 

Ачкасов А.Є. - зав.кафедри економіки підприємств міського господарства, - 

директор навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення 

кваліфікації, професор, заступник голови комісії 

Єсіна В.О. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Тітяєв В.В. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Склярук Н.І. - заступник директора центру післядипломної освіти та 

заочного навчання, доцент кафедри економіки підприємств, 

бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Базецька Г.І. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Матвєєва Н.М. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку,член комісії 

Жовтяк Г.А. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку,член комісії 

 

2.2 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. 

Освітня програма: Облік і аудит 

Момот Т.В. - зав.кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, професор, голова комісії 

Карпушенко М.Ю. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, член комісії 

Мізік Ю.І. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, член комісії 

Шаповал Г.М. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, член комісії 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Освітня програма: Менеджмент (освітньо-наукова) 

Момот Т.В. - зав.кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, професор, голова комісії 

Андренко О.А. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, член комісії 

Лелюк Н.Є. - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, член комісії 

 

 



Спеціальність: 073 Менеджмент 

Освітня програма: Бізнес-адміністрування 
Димченко О.В. - зав.кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, професор, 

голова комісії 

Ачкасов А.Є. - зав.кафедри економіки підприємств міського господарства, 

директор навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення 

кваліфікації, професор, заступник голови комісії 

Гнатченко Є.Ю. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Тараруєв Ю.О. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Склярук Н.І. -  заступник директора центру післядипломної освіти та 

заочного навчання, доцент кафедри економіки підприємств, 

бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Базецька Г.І. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Матвєєва Н.М. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку,член комісії 

Жовтяк Г.А. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку,член комісії 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Освітня програма: Управління фінансово-економічною безпекою 
Момот Т.В. - зав.кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, професор, голова комісії 

Ілляшенко О.В. - професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, член комісії 

Литовченко О.Ю - доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту, член комісії 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Освітня програма: Менеджмент. Управління проектами 
Чумаченко І.В. - зав.кафедри управління проектами в міському господарстві і 

будівництві, професор, голова комісії 

Гусєва Ю.Ю. - доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і 

будівництві, член комісії 

Лисенко Д.Е. - доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і 

будівництві, член комісії 

 

Спеціальність: 073 Менеджментю 

Освітня програма: Менеджмент організацій і адміністрування 
Новікова М.М. - зав.кафедри менеджменту і аміністрування, професор, голова 

комісії 

Запорожець Г.В. - доцент кафедри менеджменту і аміністрування, член комісії 

Шевченко В.С. - доцент кафедри менеджменту і аміністрування, член комісії 

Калашнікова Х.І. - доцент кафедри менеджменту і аміністрування, член комісії 

 

 



Спеціальність: 073 Менеджмент 

Освітня програма: Логістика 
Лобашов О.О. - зав.кафедри транспортних систем і логістики, професор, 

голова комісї 

Куш Є.І. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член 

комісії 

Пруненко Д.О. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член 

комісії 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Освітня програма: Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу 
Писаревський І.М. - зав.кафедри туризму і готельного господарства, професор, 

голова комісії 

Оболенцева Л.В. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

Погасій С.О. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

Влащенко Н.М. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

Полчанінова І.Л. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

 

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітня програма: Економіка та організація бізнесу 
Димченко О.В. - зав.кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, професор, 

голова комісії 

Ачкасов А.Є. - зав.кафедри економіки підприємств міського господарства, 

директор навчально-наукового інституту післядипломної 

освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення 

кваліфікації, професор, заступник голови комісії 

Тітяєв В.В. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Тараруєв Ю.О. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Склярук Н.І. -  заступник директора центру післядипломної освіти та 

заочного навчання, доцент кафедри економіки підприємств, 

бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Базецька Г.І. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку, член комісії 

Матвєєва Н.М. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку,секретар комісії 

Жовтяк Г.А. - доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку,секретар комісії 

 

2.3 Галузь знань: 10 Природничі науки 

Спеціальність: 101 Екологія 

Освітня програма: Екологія міст 
Стольберг Ф.В.   - зав.кафедри інженерної екології місіт, професор, голова 

комісії 



Бекетов В.Є. - доцент кафедри інженерної екології міст, член комісії 

Катков М.В. - доцент кафедри інженерної екології міст, член комісії 

 

2.4 Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Освітня програма: Комп’ютерні науки 
Новожилова М.В. - зав.кафедри прикладної математики і інформаційних технологій, 

професор, голова комісії 

Литвинов А.Л. - професор кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Бочаров Б.П. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Карпенко М.Ю. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

Костенко О.Б. - доцент кафедри прикладної математики і інформаційних 

технологій, член комісії 

 

Спеціальність: 122Комп’ютерні науки 

Освітня програма: Комп’ютерні науки. Управління проектами 
Чумаченко І.В. - зав.кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві, професор, голова комісії 

Гусєва Ю.Ю. - доцент кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві, член комісії 

Лисенко Д.Е. - доцент кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві, член комісії 

 

2.5 Галузь знань:14 Електрична інженерія 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма: Електричні системи і комплекси транспортних засобів 

Щербак Я.В. - зав.кафедри електричного транспорту, професор, голова 

комісії 

Шпіка М.І. - декан ф-ту транспортних систем та технологій, доцент, 

член комісії 

Закурдай С.О. - заступник декана ф-ту транспортних систем та технологій, 

доцент, член комісії 

Далека В.Х. - професор кафедри електричного транспорту, член комісії  

Петренко О.М. - доцент кафедри електричного транспорту, член комісії 

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма: Електричний транспорт 
Щербак Я.В. - зав.кафедри електричного транспорту, професор, голова 

комісії 

Шпіка М.І. - декан ф-ту транспортних систем та технологій, доцент, 

член комісії 

Закурдай С.О. - заступник декана ф-ту транспортних систем та технологій, 

доцент, член комісії 

Далека В.Х. - професор кафедри електричного транспорту, член комісії  

Петренко О.М. - доцент кафедри електричного транспорту, член комісії 

 

 



Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
Освітня програма: Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод 

Щербак Я.В. - професор, електричного транспорту, голова комісії 

Петренко О.М. - доцент, електричного транспорту, член комісії 

Далека В.Х. - професор, електричного транспорту, член комісії  

Шпіка М.І. - декан ф-ту транспортних систем та технологій, доцент, 

член комісії 

Закурдай С.О. - заступник декана ф-ту транспортних систем та технологій, 

доцент, член комісії 

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма: Електротехнічні системи електроспоживання 

Калюжний Д.М. - зав.кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, доцент, голова комісії 

Плюгін В.Є. - професор кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, член комісії 

Коляда О.Ю. - доцент кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, член комісії 

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма: Розумні мережі та кібербезпека в електроенергетиці 

 

Калюжний Д.М. - зав.кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, доцент, голова комісії 

Плюгін В.Є. - професор кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, член комісії 

Коляда О.Ю. - доцент кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, член комісії 

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма: Магістральні електричні мережі: управління, 

експлуатація та розвиток 

Калюжний Д.М. - зав.кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, доцент, голова комісії 

Плюгін В.Є. - професор кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, член комісії 

Коляда О.Ю. - доцент кафедри систем електроспоживання та 

електропостачання міст, член комісії 

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітня програма: Світлотехніка і джерела світла 

Неєжмаков П.І. - зав.кафедри світлотехніки і джерел світла, доцент, голова 

комісії 

Петченко Г.О. - професор кафедри світлотехніки і джерел світла, член 

комісії 

Гуракова Л.Д. - доцент кафедри світлотехніки і джерел світла, член комісії 

 

 

 



2.6 Галузь знань: 18Виробництво та технології 

Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища 

Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища 
Стольберг Ф.В. - зав.кафедри інженерної екології міст, професор, голова 

комісії 

Бекетов В.Є. - доцент кафедри інженерної екології міст,  

Катков М.В. - доцент кафедри інженерної екології міст, член комісії 

 

2.7 Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування 

Освітня програма: Містобудування 
Рищенко Т.Д. - декан ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва, професор, голова комісії 

Древаль І.В. - зав.кафедри містобудування, професор, член комісії 

Осиченко Г.О. - зав.кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, професор, член комісії 

Коптєва Г.Л. - доцент кафедри містобудування, член комісії 

Дудка О.М. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

Конопльова О.В. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

Смірнова О.В. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

 

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування 

Освітня програма: Архітектура будівель і споруд 
Рищенко Т.Д. - декан ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва, професор, голова комісії 

Древаль І.В. - зав.кафедри містобудування, професор, член комісії 

Осиченко Г.О. - зав.кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, професор, член комісії 

Коптєва Г.Л. - доцент кафедри містобудування, член комісії 

Дудка О.М. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

Конопльова О.В. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

Смірнова О.В. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

 

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування 

Освітня програма: Дизайн архітектурного середовища 
Рищенко Т.Д. - декан ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва, професор, голова комісії 

Древаль І.В. - зав.кафедри містобудування, професор, член комісії 

Осиченко Г.О. - зав.кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, професор, член комісії 

Коптєва Г.Л. - доцент кафедри містобудування, член комісії 

Дудка О.М. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 



Конопльова О.В. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

Смірнова О.В. - доцент кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища, член комісії 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма: Міське будівництво та господарство 

 

Рищенко Т.Д. - декан ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва, професор, голова комісії 

Завальний О.В. - заступник зав.кафедри міського будівництва, доцент, заступник 

голови 

Рапіна Т.В. - доцент кафедри міського будівництва, член комісії 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво 
Шмуклер В.С. - зав.кафедри будівельних конструкцій, професор, голова 

комісії 

Кондращенко О.В. - професор кафедри технології будівельного виробництва і 

будівельних матеріалів,член комісії 

Кічаєва О.В. - зав.кафедри механіки грунтів, фундаментів та інженерної 

геології, доцент, член комісії 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма: Водопостачання та водовідведення 
Душкін С.С. - професор кафедри водопостачання, водовідведення і 

очищення вод, голова комісії 

Сорокіна К.Б. - заступник декана ф-ту інженерних мереж та екології міст, 

доцент, член комісії 

Дегтяр М.В. - доцент кафедри водопостачання, водовідведення і 

очищення вод, член комісії 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма: Теплогазопостачання і вентиляція 
Капцов І.І. - зав.кафедри експлуатації газових і теплових систем, 

професор, голова комісії 

Ромашко О.В. - зам.декана ф-ту інженерних мереж та екології міст, 

доцент, член комісії 

Котух В.Г. - доцент кафедри експлуатації газових і теплових систем, 

член комісії 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова) 

Капцов І.І. - зав.кафедри експлуатації газових і теплових систем, 

професор, голова комісії 

Ромашко О.В. - заступник декана ф-ту інженерних мереж та екології міст, 

доцент, член комісії 

Сорокіна К.Б. - заступник декана ф-ту інженерних мереж та екології міст, 

доцент, член комісії 

Дегтяр М.В. - доцент кафедри водопостачання, водовідведення і 

очищення вод, член комісії 



Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій 

Освітня програма: Геодезія та землеустрій 
Мамонов К.А. - зав.кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, професор, голова комісії 

Метешкін К.О. - професор кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, член комісії 

Шипулін В.Д. - професор кафедри земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем, член комісії 

Спеціальність: 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології 

Освітня програма: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології 

Душкін С.С. - професор кафедри водопостачання, водовідведення і 

очищення вод, голова комісії 

Сорокіна К.Б. - заступник декана ф-ту інженерних мереж та екології міст, 

доцент, член комісії 

Дегтяр М.В. - доцент кафедри водопостачання, водовідведення і 

очищення вод, член комісії 

 

2.8 Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство 

Освітня програма: Садово-паркове господарство 
Рищенко Т.Д. - декан ф-ту архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва, професор, голова комісії 

Ткач Л.І. - доцент кафедри лісового та садово-паркового 

господарства, член комісії 

Тарнопільська О.М. - доцент кафедри лісового та садово-паркового 

господарства, член комісії 

 

2.9 Галузь знань: 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 

Освітня програма: Готельна і ресторання справа 
Писаревський І.М. - зав. кафедри туризму і готельного господарства, професор, 

голова комісії 

Андренко І.Б. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

Влащенко Н.М. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

Баландіна І.С. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

 

Спеціальність: 242 Туризм 

Освітня програма:Туризм 
Писаревський І.М. - зав. кафедри туризму і готельного господарства, професор, 

голова комісії 

Поколодна М.М. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 

Влащенко Н.М. - доцент кафедри туризму і готельного господарства, член 

комісії 



2.10 Галузь знань: 26 Цивільна безпека 

Спеціальність: 263 Цивільна безпека 

Освітня програма: Охорона праці 
Данова К.В. - заступник зав.кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, доцент , голова комісії 

Білим П.А. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

член комісії 

Грязнова С.А. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

член комісії 

Нікітченко О.Ю. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

член комісії 

Фесенко Г.В. - доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

член комісії 

 

2.11 Галузь знань: 27 Транспорт 

Спеціальність: 275 Транспортні технології 

Освітня програма: Транспортні системи 

Лобашов О.О. - зав.кафедри транспортних систем і логістики, професор, голова 

комісї 

Куш Є.І. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член комісії 

Пруненко Д.О. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член комісії 

 

Спеціальність: 275 Транспортні технології 

Освітня програма: Організація перевезень і управління на траспорті 
Лобашов О.О. - зав.кафедри транспортних систем і логістики, професор, голова 

комісї 

Куш Є.І. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член комісії 

Пруненко Д.О. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член комісії 

 

Спеціальність: 275 Транспортні технології 

Освітня програма: Розумний транспорт і логістика для міст 
Лобашов О.О. - зав.кафедри транспортних систем і логістики, професор, 

голова комісї 

Куш Є.І. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член 

комісії 

Пруненко Д.О. - доцент кафедри транспортних систем і логістики, член 

комісії 

 

2.12 Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Освітня програма: Адміністративний менеджмент 
Новікова М.М. - зав.кафедри менеджменту і адміністрування, професор, 

голова комісії 

Гайдученко С.О. - професор кафедри менеджменту і адміністрування, член 

комісії 

Дегтяр О.А. - доцент кафедри менеджменту і адміністрування, член 

комісії 

Бєльська Т.В. - доцент кафедри менеджменту і адміністрування, член 

комісії 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


