


спеціальність 035 – Філологія 

спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад 

включно) перша - англійська 

освітня програма – Германські мови та літератури (переклад 

включно) перша - англійська 

Екзаменаційна комісія № 2  

Голова комісії :  

1. Гоменюк А.В. – старший викладач кафедри мовної підготовки 

та гуманітарних наук Дніпровського медичного 

університету 

Члени комісії:  

2. Бердник Л. В. – доцентка кафедри перекладу 

3. Бойко Я.В. – доцентка кафедри перекладу 

4. Висоцька Т.М – доцентка кафедри перекладу  

5. Нестерова О.Ю. – доцентка кафедри перекладу 

6. Кострицька С.І. – завідувачка кафедри іноземних мов 

  

спеціальність 051 – Економіка 

освітня програма – Економічна кібернетика 

Екзаменаційна комісія № 3  

Голова комісії:  

1. Лапханов Е.О. – науковий співробітник відділу системного 

аналізу та проблем керівання ІТМ НАНУ і ДКУ, 

GNC software in Dragonfly Aerospace 

Члени комісії:  

2. Пістунов І.М. – професор кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

3. Кабаченко Д.В. – доцент кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

4. Чуріканова О.Ю. – завідувачка кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

5. Герасименко Т.В. – доцент кафедри туризму та економіки 

підприємства 

  

освітня програма – Економіка підприємства 

Екзаменаційна комісія № 4  

Голова комісії:  

1. Переяслов В.В. – директор компанії ТОВ "Агема Фінанс" 

Члени комісії:  

2. Безугла Л.С. – завідувачка кафедри туризму та економіки 

підприємства 

3. Бєлобородова М.В. – доцентка кафедри туризму та економіки 

підприємства 
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3. Бондаренко Л.А. – доцентка кафедри туризму та економіки 

підприємства 

4. Ащеулова О.М. – доцентка кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

  

спеціальність 071 – Облік і оподаткування 

освітня програма – Облік і аудит 

Екзаменаційна комісія № 5  

Голова комісії:  

1. Бивала Т.В. – керівник відділу аудиту товариства з 

обмеженою відповідальністю "КРОУ ЕРФОЛЬГ 

УКРАЇНИ" 

 

Члени комісії:  

2. Пашкевич М.С. – завідувачка кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

3. Усатенко О.В. – професорка кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

4. Макурін А.А. – доцент кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

5. Грошелева О.Г. – доцентка кафедри менеджменту 

  

спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування 

освтня програма – Фінанси, банківська справа та страхування 

Екзаменаційна комісія № 6  

Голова комісії:  

1. Левченко Г.П. – фінансовий директор приватного акціонерного 

товариства "АГРА" 

Члени комісії:  

2. Букреєва Д.С. – завідувачка кафедри економічного аналізу та 

фінансів 

3. Єрмошкіна О.В. професорка кафедри економічного аналізу та 

фінансів 

4 Соляник Л.Г. – професорка кафедри економічного аналізу та 

фінансів 

5. Демиденко М.А. – доцент кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

 

 

 

 

 

 

спеціальність 073 – Менеджмент 

освітня програма – Менеджмент зовнішньоекономічної 



 3 

діяльності 

освітня програма – Менеджмент організації і логістика 

Екзаменаційна комісія № 7  

Голова комісії:  

1. Федулова С.О.. – професорка кафедри глобальної економіки 

Університету імені Альфреда Нобеля 

Члени комісії:  

2. Швець В.Я. – завідувач кафедри менеджменту 

3. Варяниченко О.В. – доцентка кафедри менеджменту 

4. Іванова М.І. – професорка кафедри менеджменту 

5. Усатенко О.В. – професорка кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

  

освітня програма – Управління проєктами 

освітня програма – Адміністративний менеджмент 

Екзаменаційна комісія № 8  

Голова комісії:  

1. Дацько Т.Ф. – начальник управління моніторингу соціально-

економічного розвитку та підтримки місцевих 

ініціатив виконавчого апарату 

Дніпропетровської обласної ради, заступник 

виконавчого директора Дніпропетровської 

обласної асоціації органів місцевого 

самоврядування 

Члени комісії:  

2. Болдуєв М.В. – професор кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

3. Чеберячко Ю.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

4. Чорнобаєв В.В. – доцент кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

5. Комарова К.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

075 – Маркетинг 

освітня програма – Маркетинг 

Екзаменаційна комісія № 9  

Голова комісії:  

1. Рибакова Н.В. – заступник начальника відділу продажу 

автомобілів по роботі з корпоративними 

клієнтами ТОВ фірма "Алмаз Мотор, ЛТД" 
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Члени комісії:  

2. Касян С.Я. – завідувач кафедри маркетингу 

3. Куваєва Т.В. – доцентка кафедри маркетингу 

4. Безугла Л.С. – завідувачка кафедри туризму та економіки 

підприємства 

5. Шинкаренко Н.В. – доцентка кафедри маркетингу 

  

спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

освітня програма – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Екзаменаційна комісія № 10  

Голова комісії:  

1. Госалов С.А. – фахівець з загальних питань технічної служби 

ТОВ "Логос" 

Члени комісії:  

2. Вагонова О.Г. – завідувачка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

3. Касьяненко Л.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

4. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

5. Ащеулова О.М. – доцентка кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

  

спеціальність 081 – Право 

освітня програма – Право 

 

Екзаменаційна комісія № 11  

Голова комісії:  

1. Демшевський А.В.. – начальник управління міграційної поліції 

ГУНП в Дніпропетровській області 

Члени комісії:  

2. Грищак С.В. – директор навчально-наукового інституту 

гуманітарних і соціальних наук 

3. Пушкіна О.В. – завідувачка кафедри цивільного, 

господарського та екологічного права 

4. Хряпінський П.В. – професор кафедри публічного права 

5. Школа С.М. – завідувач кафедри публічного права 

 

 

 

спеціальність 101 – Екологія 

освітня програма – Екологія 
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спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього 

середовища 

освітньо-професійна 

програма 

– Технології захисту навколишнього 

середовища 

освітньо-наукова програма – Ресурсозбереження в гірничо-

металургійному комплексі 

Екзаменаційна комісія № 12  

Голова комісії:  

1. Русакова Т.І. – завідувачка кафедри безпеки життєдіяльності 

Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара 

Члени комісії:  

2. Борисовська О.О. – завідувачка кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища 

3. Миронова І.Г. – доцентка кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища 

4. Чеберячко Ю.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Бучавий Ю.В. – доцент кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

  

спеціальність 103 – Науки про Землю 

освітня програма – Геологія, гідрогеологія, геофізика 

Екзаменаційна комісія № 13  

Голова комісії:  

1. Свистун В.К. – начальник ДГЕ Дніпрогеофізика, ДГП 

Укргеофізика 

Члени комісії:  

2. Жильцова І.В. – завідувачка кафедри геології та розвідки 

родовищ корисних копалин 

3. Довбніч М.М. – завідувач кафедри геофізичних методів 

розвідки 

4. Загриценко А.М. – в.о. завідувача кафедри гідрогеології та 

інженерної геології 

5. Рузіна М.В. – професорка кафедри геології та розвідки 

родовищ корисних копалин 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення 

освітня програма – Інженерія програмного забезпечення 
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Екзаменаційна комісія № 14  

Голова комісії:  

1. Бойко В.О. – директор науково-виробничого підприємства 

"Орбіта" 

Члени комісії:  

2. Алексєєв М.О. – завідувач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

3. Удовик І.М. – декан факультету інформаційних технологій 

4. Бердник М.Г. – професор кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

5. Мороз Б.І. – професор кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

  

спеціальність 122 – Комп’ютерні науки 

освітня програма – Комп’ютерні науки 

Екзаменаційна комісія № 15  

Голова комісії:  

1. Бойко В.О. – директор науково-виробничого підприємства 

"Орбіта" 

Члени комісії:  

2. Алексєєв М.О. – завідувач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

3. Удовик І.М. – декан факультету інформаційних технологій 

4. Мещеряков Л.І. – професор кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

5. Мороз Б.І. – професор кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

  

спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія 

освітня програма – Комп’ютерна інженерія 

Екзаменаційна комісія № 16  

Голова комісії:  

1. Герасимов В.В. – доцент кафедри електронних обчислювальних 

машин Дніпровського національного 

університету ім. О.Гончара 

Члени комісії:  

2. Гнатушенко В.В. – завідувач кафедри інформаційних технологій 

та комп’ютерної інженерії 

3. Олевський В.І. – професор кафедри інформаційних технологій 

та комп’ютерної інженерії 

4. Каштан В.Ю. – доцентка кафедри інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

5. Сафаров О.О. – доцент кафедри безпеки інформації та 
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телекомунікацій 

  

спеціальність 124 – Системний аналіз 

освітня програма – Системний аналіз 

Екзаменаційна комісія № 17  

Голова комісії:  

1. Кулик В.О. – керівник департаменту капітального 

будівництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "ЩЕДРО" 

Члени комісії:  

2. Купенко О.П. – професорка кафедри системного аналізу і 

управління 

3. Новицький І.В. – професор кафедри системного аналізу і 

управління 

4. Хом’як Т.В. – доцентка кафедри системного аналізу і 

управління 

5. Горєв В.М. – доцент кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

  

спеціальність 125 – Кібербезпека 

освітня програма – Кібербезпека 

Екзаменаційна комісія № 18  

Голова комісії  

1. Пономаренко Ю.О. – головний інспектор із захисту інформації 

управління Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України в 

Дніпропетровській області 

Члени комісії:  

2. Корнієнко В.І. – завідувач кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

3. Герасіна О.В. – доцентка кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

4. Тимофєєв Д.С. – старший викладач кафедри безпеки інформації 

та телекомунікацій 

5. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

 

 

 

 

 

 

спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології 

освітня програма – Інформаційні системи та технології 
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Екзаменаційна комісія № 19  

Голова комісії:  

1. Островська К.Ю. – доцентка кафедри інформаційних  технологій і 

систем Інституту промислових та бізнес 

технологій Українського державного 

університету науки і технологій 

Члени комісії:  

2. Гнатушенко В.В. – завідувач кафедри інформаційних технологій 

та комп’ютерної інженерії 

3. Коротенко Г.М. – професор кафедри інформаційних технологій 

та комп’ютерної інженерії 

4. Сергєєва К.Л. – доцентка кафедри інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

5. Спірінцев В.В. – доцент кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

  

спеціальність 131 – Прикладна механіка 

освітньо-професійна 

програма 

– Комп’ютерні технології машино-будівного 

виробництва 

освтіньо-наукова програма – Наскрізний інжиніринг машино-будівного 

виробництва 

Екзаменаційна комісія № 20  

Голова комісії:  

1. Жовтобрюх В.О. – директор ТОВ "Технічний центр ВАРІУС" 

Члени комісії:  

2. Дербаба В.А. – в.о. завідувача кафедри технологій 

машинобудування та матеріалознавства 

3. Пацера С.Т. – професор кафедри технологій 

машинобудування та матеріалознавства 

4. Богданов О.О. – доцент кафедри технологій машинобудування 

та матеріалознавства 

5. Сдвижкова О.О. – завідувачка кафедри прикладної математики 

  

спеціальність 132 – Матеріалознавство 

освітня програма – Промислова естетика і сертифікація 

виробничого обладнання 

Екзаменаційна комісія № 21  

Голова комісії:  

1. Животович В.В. – технічний директор ТОВ СП "Товариство 

технічного нагляду ДІЄКС" 

 

Члени комісії:  

2. Федоряченко С.О. – в.о. завідувача кафедри конструювання, 

технічної естетики та дизайну 
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3. Лаухін Д.В. – професор кафедри конструювання, технічної 

естетики та дизайну 

4. Светкіна О.Ю. – завідувачка кафедри хімії 

  

спеціальність 133 – Галузеве машинобудування 

освітня програма – Гірничі машини та комплекси 

Екзаменаційна комісія № 22  

Голова комісії:  

1. Драгомирецький Ю.О. – директор ПКТІ ПАТ "Дніпроважмаш" 

Члени комісії:  

2. Заболотний К.С. – завідувач кафедри інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

3. Бондаренко А.О. – професор кафедри інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4. Ганкевич В.Ф. – доцент кафедри інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

5. Коптовець О.М. – професор кафедри транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

  

спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

освітня програма – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Екзаменаційна комісія № 23  

Голова комісії:  

1. Румянцев А.С. – керівник Дніпровської групи оперативного 
управління ПАТ "Національна енергетична 
компанія "Укренерго" 

Члени комісії:  

2. Папаїка Ю.А. – завідувач кафедри електроенергетики 

3. Рогоза М.В. – декан електротехнічного факультету 

4. Тимошенко Л.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

5. Луценко І.М. – професор кафедри електроенергетики 

  

Екзаменаційна комісія № 24  

Голова комісії:  

1. Джур Р.В. – директор ТОВ НВП "Центр електромеханічної 

діагностики" 

 

Члени комісії: 
 

2. Худолій С.С. – завідувач кафедри електропривода, професор 
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3. Бородай В.А. – доцент кафедри електропривода 

4. Тимошенко Л.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

освітня програма – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Екзаменаційна комісія № 25  

Голова комісії:  

1. Заславський О.М. – головний інженер МГК "Облік" 

Члени комісії:  

2. Бубліков А.В. – завідувач кафедри кіберфізичних та 

інформаційно-вимірювальних систем 

3. Ткачов В.В. – професор кафедри кіберфізичних та 

інформаційно-вимірювальних систем 

4. Яремчук І.О. – старша викладачка кафедри прикладної 

економіки, підприємництва та публічного 

управління 

5. Чеберячко Ю.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

  

спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

освітня програма – Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Екзаменаційна комісія № 26  

Голова комісії:  

1. Дороніна М.А. – інженер з метрології 1-ї категорії Державного 

підприємства "Дніпростандартметрологія" 

Члени комісії:  

2. Бубліков А.В. – завідувач кафедри кіберфізичних та 

інформаційно-вимірювальних систем 

3. Ткачов В.В. – професор кафедри кіберфізичних та 

інформаційно-вимірювальних систем 

4. Дементьєва Н.В. – старша викладачка кафедри прикладної 

економіки, підприємництва та публічного 

управління 

5. Чеберячко Ю.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

 

 

 

спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

освітня програма – Телекомунікації та радіотехніка 



 11 

Екзаменаційна комісія № 27  

Голова комісії:  

1. Наливайко А.В. – начальник групи впровадження та експлуатації 

мережі доступу ТОВ "Лайфселл" 

Члени комісії:  

2. Горєв В.М. – доцент кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

3. Магро В.І. – доцент кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

4. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

5. Гусєв О.Ю. – професор кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

  

cпеціальність 184 – Гірництво 

освітня програма – Прогресивні технології розробки 

мінеральних ресурсів 

освітня програма – Інжиніринг гірництва 

Екзаменаційна комісія № 28  

Голова комісії:  

1. Круковський О.П. – заступник директора ІГТМ ім. М.С. Полякова 

НАН України 

Члени комісії:  

2. Почепов В.М.. – професор кафедри гірничої інженерії та освіти 

3. Мамайкін О.Р. – доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 

4. Яворська О.О. – професорка кафедри охорони праці та 

цивільної безпеки 

  

освітня програма – Відкрита розробка родовищ 

Екзаменаційна комісія № 29  

Голова комісії:  

1. Вінівітін Д.В. – керівник технічного відділу ПрАТ 

"Полтавський ГЗК" 

 

Члени комісії:  

2. Собко Б.Ю. – завідувач кафедри відкритих гірничих робіт, 

професор 

3. Пчолкін Г.Д. – професор кафедри відкритих гірничих робіт 

4. Симанович Г.А. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Ширін Л.Н. – завідувача кафедри транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів, професор 

  



 12 

освітня програма – Прогресивні технології розробки 

мінеральних ресурсів 

освітня програма – Гірничотранспортні системи та 

інженерна логістика 
Екзаменаційна комісія № 30  

Голова комісії:  

1. Шийко А.В. – старший науковий співробітник ІГТМ НАН 

України 

Члени комісії:  

2. Ширін Л.Н. – завідувач кафедри транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

3. Фелоненко С.В. – професор кафедри транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

4. Радчук Д.І. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Медяник В.Ю. – доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 

  

освітня програма – Охорона праці 

Екзаменаційна комісія № 31  

Голова комісії:  

1. Шевченко В.Г. – вчений секретар Інституту геотехнічної 

механіки ім. М.С. Полякова НАН України 

Члени комісії:  

2. Голінько В.І. – завідувач кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

3. Шайхлісламова І.А. – доцентка кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

4. Яворський А.В. – доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 

5. Барташевський С.Є. – доцент кафедри транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

  

освітня програма – Шахтне і підземне будівництво 

Екзаменаційна комісія № 32  

Голова комісії:  

1. Мінєєв С.П.. – завідувач відділом керування динамічними 

проявами гірничого тиску ІГТМ НАН України 

Члени комісії:  

2. Гапєєв С.М. – завідувач кафедри будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

3. Шашенко О.М. – проректор з науково-педагогічної, навчально-

методичної роботи та міжнародних зв’язків 

4. Радчук Д.І. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 
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5. Вигодін М.О. – доцент кафедри будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

  

освітня програма – Збагачення корисних копалин 

Екзаменаційна комісія № 33  

Голова комісії:  

1. Юхін Д.С. – технічний директор ТОВ "ГТЗ Україна", 

виробництво обладнання для збагачення 

корисних копалин АТ "Об’єднана гірничо-

хімічна компанія" 

Члени комісії:  

1. Дрешпак О.С. – доцентка кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища 

2. Младецький І.К. – професор кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища 

3. Терехов Є.В. – доцент кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

освітня програма – Обробка ювелірного та декоративного 

каміння 

Екзаменаційна комісія № 34  

Голова комісії:  

1. Баранов П.М. – судовий експерт відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень лабораторії 

товарознавчих, гемологічних, економічних, 

будівельних, земельних досліджень та оціночної 

діяльності Дніпропетровського НДЕКЦ МВС 

України 

Члени комісії:  

2. Шевченко С.В. – завідувач кафедри загальної та структурної 

геології 

3. Нікітенко І.С. – доцент кафедри загальної та структурної 

геології 

4. Дичковський Р.О. – професор кафедри гірничої інженерії та освіти 

5. Хоменко Ю.Т.. – проректор з науково-педагогічної і навчально-

виховної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

освітня програма – Маркшейдерська справа 

Екзаменаційна комісія № 35  
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Голова комісії:  

1. Назаренко В.О. – професор кафедри цивільної інженерії, 

технологій будівництва і захисту довкілля 

Дніпровського державного аграрно-

економічного університету 

Члени комісії:  

2. Бруй Г.В. – завідувачка кафедри геодезії 

3. Кучин О.С. – професор кафедри геодезії 

4. Савельєв Д.В. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

  

спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології 

освітня програма – Нафтогазова інженерія та технології 

Екзаменаційна комісія № 36  

Голова комісії:  

1. Данилов С.О. – комерційний директор ТОВ "Геобудівельні 

технології" 

Члени комісії:  

2. Судаков А.К. – професор кафедри нафтогазової інженерії та 

буріння 

3. Ігнатов А.О. – доцент нафтогазової інженерії та буріння 

4. Хоменко В.Л. – доцент кафедри нафтогазової інженерії та 

буріння 

5. Савельєв Д.В. – асистент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

  

спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 

освітня програма – Будівництво та цивільна інженерія 

 

Екзаменаційна комісія № 37  

Голова комісії:  

1. Тютькін О.Л. – завідувач кафедрою транспортної 

інфраструктури УДУНТ 

Члени комісії:  

2. Гапєєв С.М. – завідувач кафедри будівництва, геотехніки та 

геомеханіки 

3. Шаповал В.Г. – професор кафедри будівництва, геотехніки та 

геомеханіки 

4. Радчук Д.І. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Жабчик К.С. – доцентка кафедри будівництва, геотехніки та 

геомеханіки 
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спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій 

освітня програма – Геодезія та землеустрій 

 

Екзаменаційна комісія № 38  

Голова комісії:  

1. Майоренко В.В. – начальник відділу з питань оренди земельних 

ділянок комунальної власності Дніпровської 

міської ради 

Члени комісії:  

2. Бруй Г.В. – завідувачка кафедри геодезії 

2. Рябчій В.В. – доцент кафедри геодезії 

3. Трегуб М.В. – проректор з науково-педагогічної, навчально-

виховної роботи та перспективного розвитку 

4. Іщенко О.К. – доцент кафедри будівництва, геотехніки та 

геомеханіки 

  

спеціальність 263 – Цивільна безпека 

освітня програма – Цивільна безпека 

Екзаменаційна комісія № 39  

Голова комісії:  

1. Шевченко В.Г. – вчений секретар Інституту геотехнічної 

механіки ім. М.С. Полякова НАН України 

Члени комісії:  

2. Голінько В.І. – завідувач кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

3. Чеберячко С.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

4. Бучавий Ю.В. – доцент кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальність 275 – Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

спеціалізація 275.03 – Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 
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освітня програма – Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Екзаменаційна комісія № 40  

Голова комісії:  

1. Горінов В.В. – голова наглядової ради, начальник автоколони 

№ 1 ПрАТ "АТП 11263" 

Члени комісії:  

2. Літвінова Я.В. – доцентка кафедри управління на транспорті 

3. Клименко І.Ю. – доцентка кафедри управління на транспорті 

4. Чеберячко С.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування 

освітня програма – Публічне управління та адміністрування 

Екзаменаційна комісія № 41  

Голова комісії:  

1. Устимчук О.В. – начальник відділу кадрової роботи 

департаменту охорони здоров’я 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Члени комісії:  

2. Хожило І.І. – професорка кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

3. Шпекторенко І.В. – професор кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

4. Тарасенко Т.М. – доцентка кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

5. Лола В.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

Екзаменаційна комісія № 42  

Голова комісії:  

1. Першина Н.Г. – начальник управління культури, туризму, 

національностей і релігій Дніпропетровської 

облдержадміністрації 

Члени комісії:  

2. Липовська Н.А. – професорка кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

3. Баштанник В.В. – професор кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

4. Лащенко О.В. – доцентка кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 
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5. Сергієнко Е.О. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

Екзаменаційна комісія № 43  

Голова комісії:  

1. Кришень О.В. – директор департаменту соціального захисту 

населення Дніпропетровської 

облдержадміністрації 

Члени комісії:  

2. Прокопенко Л.Л. – професор кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

3. Старушенко Г.А. – доцентка кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

4. Шумляєва І.Д. – доцентка кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

5. Комарова К.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

 

 

6.  Затвердити склад екзаменаційних комісій для проведення атестації 

бакалаврів у 2022/2023 навчальному році: 
 

спеціальність 032 – Історія та археологія 

освітня програма – Соціальна антропологія 

Екзаменаційна комісія № 44  

Голова комісії :  

1. Слободянюк М.А. – професор кафедри філософії та 

українознавства Український державний 

університет науки і технологій 

Члени комісії:  

2. Бородін Є.І. – професор кафедри державного управління та 

місцевого самоврядування 

3. Василенко В.О. – професор кафедри історії та політичної теорії 

4. Кочергін І.О. – професор кафедри історії та політичної теорії 

5. Ченцова Н.В. – професорка кафедри історії та політичної 

теорії 

 

 

 

 

 

спеціальність 033 – Філософія 

освітня програма – Філософія 

Екзаменаційна комісія № 45  
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Голова комісії :  

1. Халапсис О.В. – завідувач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, професор 

 

 

Члени комісії:  

2. Шабанова Ю.О. – професорка кафедри філософії і педагогіки 

3. Тарасова Н.Ю. – доцентка кафедри філософії і педагогіки 

4. Первий Г.Л. – завідувач кафедри історії та політичної теорії 

5. Хміль Т.В. – доцент кафедри філософії і педагогіки 

  

спеціальність 034 – Культурологія 

освітня програма – Культурологія 

Екзаменаційна комісія № 46  

Голова комісії :  

1. Аліванцева О.В. – завідувачка науково-експозиційним відділом 

Музей Літературне Придніпров’я 

Дніпропетровського національного історичного 

музею ім. Д.І. Яворницького 

Члени комісії:  

2. Шабанова Ю.О. – професорка філософії і педагогіки 

3. Годенко-Наконечна О.П. – професорка кафедри філософії і педагогіки 

4. Тарасова Н.Ю. – доцентка кафедри філософії і педагогіки 

5. Ігнатьєва С.Є. – завідувачка кафедри філології та мовної 

комунікації 

  

спеціальність 035 – Філологія 

спеціалізація 035.01 – Українська мова та література 

 

освітня програма – Українська мова та література 

 

Екзаменаційна комісія № 47  

Голова комісії:  

1. Шитик Л.В. – завідувачка кафедри українського 

мовознавства і прикладної лінгвістики 

Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Члени комісії:  

2. Ігнатьєва С.Є. – завідувачка кафедри філології та мовної 

комунікації 

3. Біляцька В.П. – професорка кафедри філології та мовної 
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комунікації 

4. Тараненко К.В. – доцент кафедри філології та мовної 

комунікації 

5. Цуп’як І.К. – професорка кафедри філології та мовної 

комунікації 

  

спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська 

освітня програма – Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська 

Екзаменаційна комісія № 48  

Голова комісії:  

1. Гоменюк А.В. – старший викладач кафедри мовної підготовки 

та гуманітарних наук Дніпровського медичного 

університету 

Члени комісії:  

2. Бердник Л. В. – доцентка кафедри перекладу 

3. Бойко Я.В. – доцентка кафедри перекладу 

4. Висоцька Т.М – доцентка кафедри перекладу  

5. Нестерова О.Ю. – доцентка кафедри перекладу 

6. Кострицька С.І. – завідувачка кафедри іноземних мов 

  

спеціальність 051 – Економіка 

освітня програма – Економіка 

Екзаменаційна комісія № 49  

Голова комісії:  

1. Лапханов Е.О. – Науковий співробітник відділу системного 

аналізу та проблем керівання ІТМ НАНУ і ДКУ, 

GNC software in Dragonfly Aerospace 

Члени комісії:  

2. Пістунов І.М. – професор кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

3. Кабаченко Д.В. – доцент кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

4. Чуріканова О.Ю. – завідувачка кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

5. Герасименко Т.В. – доцент кафедри туризму та економіки 

підприємства 

  

спеціальність 052 – Політологія 

освітня програма – Політологія 

Екзаменаційна комісія № 50  
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Голова комісії:  

1. Побочий І.А – завідувач кафедри філософії та політології 

Українського державного університету науки і 

технологій 

 

 

Члени комісії: 

 

2. Осін В.В – доцент кафедри історії та політичної теорії 

3. Первий Г.Л. – завідувач кафедри історії та політичної теорії 

4. Перфільєва А.О. – доцентка кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

5. Зєнкін М.В. – доцент кафедри історії та політичної теорії 

  

спеціальність 071 – Облік і оподаткування 

освітня програма – Облік і аудит 

Екзаменаційна комісія № 51  

Голова комісії:  

1. Бивала Т.В. – керівник відділу аудиту товариства з 

обмеженою відповідальністю "КРОУ ЕРФОЛЬГ 

УКРАЇНИ" 

Члени комісії:  

2. Пашкевич М.С. – завідувачка кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

3. Усатенко О.В. – професорка кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

4. Макурін А.А. – доцент кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

5. Грошелева О.Г. – доцентка кафедри менеджменту 

  

спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування 

освітня програма – Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Екзаменаційна комісія № 52  

Голова комісії:  

1. Левченко Г.П. – фінансовий директор приватного акціонерного 

товариства "АГРА" 

Члени комісії:  

2. Букреєва Д.С. – завідувачка кафедри економічного аналізу та 

фінансів 

3. Єрмошкіна О.В. професорка кафедри економічного аналізу та 

фінансів 

4 Соляник Л.Г. – професорка кафедри економічного аналізу та 

фінансів 
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5. Демиденко М.А. – доцент кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

  

спеціальність 073 – Менеджмент 

освітня програма – Менеджмент 

Екзаменаційна комісія № 53  

Голова комісії:  

1. Федулова С.О. – професорка кафедри глобальної економіки 

Університету імені Альфреда Нобеля 

Члени комісії:  

2. Швець В.Я. – завідувач кафедри менеджменту 

3. Саннікова С.Ф. – доцентка кафедри менеджменту 

4. Папіж Ю.С. – доцентка кафедри менеджменту 

5. Кабаченко Д.В. – доцент кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

  

Екзаменаційна комісія № 54  

Голова комісії:  

1.Демура А.Л. – заступник директора департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської облдержадміністрації 

Члени комісії:  

2. Квітка С.А. – професор кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

3. Савостенко Т.О. – доцентка кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

4. Шевченко Л.Г. – доцентка кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

5. Сергієнко Е.О. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

075 – Маркетинг 

освітня програма – Маркетинг 

Екзаменаційна комісія № 55  

Голова комісії:  

1. СнітівкерІ.Г. – директор ТОВ "Укр Експорт Сервіс" 

Члени комісії:  

2. Касян С.Я. – завідувач кафедри маркетингу 

3. Куваєва Т.В. – доцентка кафедри маркетингу 

4. Шинкаренко Н.В. – доцентка кафедри маркетингу 
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спеціальність 076 – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

освітня програма – Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Екзаменаційна комісія № 56  

Голова комісії:  

1. Госалов С.А. – фахівець з загальних питань технічної служби 

ТОВ "Логос" 

Члени комісії:  

2. Вагонова О.Г. – завідувачка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

3. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

4. Касьяненко Л.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

5. Ащеулова О.М. – доцентка кафедри економіки та економічної 

кібернетики 

 

  

спеціальність 081 – Право 

освітня програма – Право 

Екзаменаційна комісія № 57  

Голова комісії:  

1. Демшевський А.В. – начальник управління міграційної поліції 

ГУНП в Дніпропетровській області 

Члени комісії:  

2. Грищак С.В. – директор навчально-наукового інституту 

гуманітарних і соціальних наук 

3. Пушкіна О.В. – завідувачка кафедри цивільного, 

господарського та екологічного права 

4. Школа С.М. – завідувач кафедри публічного права 

5. Лень В.В. – професор кафедри публічного права 

 

 

 

 

 

 

 

  

спеціальність 101 – Екологія 

освітня програма – Екологія 

спеціальність 183 – Технології захисту навколишнього 

середовища 
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освітня програма – Технології захисту навколишнього 

середовища 

Екзаменаційна комісія № 58  

Голова комісії:  

1. Русакова Т.І. – завідувачка кафедри безпеки життєдіяльності 

Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара 
Члени комісії:  

2. Борисовська О.О. – завідувачка кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища 

3. Миронова І.Г. – доцентка кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища 

4. Чеберячко Ю.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Бучавий Ю.В. – доцент кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

  

спеціальність 103 – Науки про Землю 

освітня програма – Геологія 

Екзаменаційна комісія № 59  

Голова комісії:  

1. Свистун В.К. – начальник ДГЕ Дніпрогеофізика, ДГП 

Укргеофізика 

Члени комісії:  

2. Жильцова І.В. – завідувачка кафедри геології та розвідки 

родовищ корисних копалин 

3. Довбніч М.М. – завідувач кафедри геофізичних методів 

розвідки 

4. Терешкова О.А. – доцентка кафедри загальної та структурної 

геології 

5. Рузіна М.В. – професорка кафедри геології та розвідки 

родовищ корисних копалин 

  

Екзаменаційна комісія № 60  

Голова комісії:  

1. Казачанська В.А. – Начальник групи інженерної геології ДП 

"Укрдіпродор" 

Члени комісії:  

2. Загриценко А.М – в.о. завідувача кафедри гідрогеології та 

інженерної геології 

3. Тимощук В.І.. – доцент кафедри гідрогеології та інженерної 

геології 

4. Шерстюк В.І. – доцент кафедри гідрогеології та інженерної 

геології 
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5. Шевченко С.В. – завідувач кафедри загальної та структурної 

геології, доцент 

  

спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення 

освітня програма – Інженерія програмного забезпечення 

Екзаменаційна комісія № 61  

Голова комісії:  

1. Бойко В.О. – директор науково-виробничого підприємства 

"Орбіта" 

Члени комісії:  

2. Алексєєв М.О. – завідувач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

3. Мещеряков Л.І. – професор кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

4. Приходченко С.Д. – доцент кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

5. Касьяненко Л.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

спеціальність 122 – Комп’ютерні науки 

освітня програма – Комп’ютерні науки 

Екзаменаційна комісія № 62  

Голова комісії:  

1. Байбуз О.Г. – завідувач кафедри математичного забезпечення 

електронних обчислювальних машин ДНУ 

ім. Олеся Гончара 

Члени комісії:  

2. Алексєєв М.О. – завідувач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

3. Мороз Б.І. – професор кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

4. Гуліна І.Г. – доцентка кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

5. Касьяненко Л.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

 

 

 

 

 

 

спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія 

освітня програма – Комп’ютерна інженерія 

Екзаменаційна комісія № 63  
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Голова комісії:  

1. Герасимов В.В. – доцент кафедри електронних обчислювальних 

машин Дніпровського національного 

університету ім. О.Гончара 

Члени комісії:  

2. Гнатушенко В.В. – завідувач кафедри інформаційних технологій 

та комп’ютерної інженерії 

3. Цвіркун Л.І. – професор кафедри інформаційних технологій 

та комп’ютерної інженерії 

4. Ткаченко С.М. – доцент кафедри інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

5. Сафаров О.О.. – доцент кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

  

спеціальність 124 – Системний аналіз 

освітня програма – Системний аналіз 

Екзаменаційна комісія № 64  

Голова комісії:  

1. Кулик В.О. – керівник департаменту капітального 

будівництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "ЩЕДРО" 

Члени комісії:  

2. Желдак Т.А. – завідувач кафедри системного аналізу і 

управління 

3. Новицький І.В. – професор кафедри системного аналізу і 

управління 

4. Горєв В.М. – доцент кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

5. Хом’як Т.В. – доцент кафедри системного аналізу і 

управління 

  

спеціальність 125 – Кібербезпека 

освітня програма – Кібербезпека 

Екзаменаційна комісія № 65  

Голова комісії:  

1. Пономаренко Ю.О. – головний інспектор із захисту інформації 

управління Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України в 

Дніпропетровській області 

 

Члени комісії:  

2. Корнієнко В.І. – завідувач кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

3. Герасіна О.В. – доцентка кафедри безпеки інформації та 
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телекомунікацій 

4. Кручінін О.В. – старший викладач кафедри безпеки інформації 

та телекомунікацій 

5. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології 

освітня програма – Інформаційні системи та технології 

Екзаменаційна комісія № 66  

Голова комісії:  

1. Островська К.Ю. – доцентка кафедри інформаційних  технологій і 

систем Інституту промислових та бізнес 

технологій Українського державного 

університету науки і технологій 

Члени комісії:  

2. Гнатушенко В.В. – завідувач кафедри інформаційних технологій 

та комп’ютерної інженерії 

3. Нікулін С.Л. – професор кафедри інформаційних технологій 

та комп’ютерної інженерії 

4. Гаркуша І.М. – доцент кафедри інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

5. Спірінцев В.В. – доцент кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

  

спеціальність 131 – Прикладна механіка 

освітня програма – Комп’ютерні технології машинобудівного 

виробництва 

Екзаменаційна комісія № 67  

Голова комісії:  

1. Жовтобрюх В.О. – директор ТОВ "Технічний центр ВАРІУС" 

Члени комісії:  

2. Дербаба В.А. – в.о. завідувача кафедри технологій 

машинобудування та матеріалознавства 

3. Пацера С.Т. – професор кафедри технологій 

машинобудування та матеріалознавства 

4. Богданов О.О. – доцент кафедри технологій машинобудування 

та матеріалознавства 

5. Сдвижкова О.О. – завідувачка кафедри прикладної математики 

  

спеціальність 132 – Матеріалознавство 

освітня програма – Промислова естетика і сертифікація 

матеріалів та виробів 

Екзаменаційна комісія № 68  
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Голова комісії:  

1. Животович В.В. – технічний директор ТОВ СП "Товариство 

технічного нагляду ДІЄКС" 

Члени комісії:  

2. Федоряченко С.О. – в.о. завідувача кафедри конструювання, 

технічної естетики та дизайну 

3. Ротт Н.О. – доцентка кафедри конструювання, технічної 

естетики та дизайну 

4. Светкіна О.Ю. – завідувачка кафедри хімії 

  

спеціальність 132 – Матеріалознавство 

освітня програма – Біотехнічне та медичне матеріалознавство 

Екзаменаційна комісія № 69  

Голова комісії:  

1. Ішков В.В. – заступник директора з медичної роботи 

Дніпропетровського казенного 

експерементального протезно-ортопедичного 

підприємства 

Члени комісії:  

2. Колосов Д.Л. – завідувач кафедри механічної та біомедичної 

інженерії 

3. Панченко С.П. – доцент кафедри механічної та біомедичної 

інженерії 

4. Ротт Н.О. – доцентка кафедри конструювання, технічної 

естетики та дизайну 

5. Светкіна О.Ю. – завідувачка кафедри хімії 

  

спеціальність 133 – Галузеве машинобудування 

освітня програма – Комп’ютерний інжиніринг у 

машинобудуванні 

Екзаменаційна комісія № 70  

Голова комісії:  

1. Драгомирецький Ю.О. – директор ПКТІ ПАТ "Дніпроважмаш" 

Члени комісії:  

2. Заболотний К.С. – завідувач кафедри інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

3. Бондаренко А.О. – професор кафедри інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

4. Ганкевич В.Ф. – доцент кафедри інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

5. Коптовець О.М. – професор кафедри транспортних систем і 

технологій 
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спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

освітня програма – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Екзаменаційна комісія № 71  

Голова комісії:  

1. Румянцев А.С. – керівник Дніпровської групи оперативного 

управління ПАТ "Національна енергетична 

компанія "Укренерго" 

Члени комісії:  

2. Папаїка Ю.А. – завідувач кафедри електроенергетики 

3. Рогоза М.В. – декан електротехнічного факультету 

4. Тимошенко Л.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

5. Столбченко О.В. – доцентка кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

6. Луценко І.М. – професор кафедри електроенергетики 

  

Екзаменаційна комісія № 72  

Голова комісії:  

1. Джур Р.В. – директор ТОВ НВП "Центр електромеханічної 

діагностики" 

Члени комісії:  

2. Худолій С.С. – завідувач кафедри електропривода 

3. Бородай В.А. – доцент кафедри електропривода 

4. Тимошенко Л.В. – доцент кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

5. Іконніков М.Ю. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

  

спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

освітня програма – Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

Екзаменаційна комісія № 73  

Голова комісії:  

1. Заславський О.М. – головний інженер МГК "Облік" 

 

Члени комісії:  

2. Бубліков А.В. – завідувач кафедри кіберфізичних та 

інформаційно-вимірювальних систем 

3. Ткачов В.В. – професор кафедри кіберфізичних та 

інформаційно-вимірювальних систем 
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4. Яремчук І.О. – старша викладачка кафедри прикладної 

економіки, підприємництва та публічного 

управління 

5. Чеберячко Ю.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

  

спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

освітня програма – Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Екзаменаційна комісія № 74  

Голова комісії:  

1. Дороніна М.А. – інженер з метрології 1-ї категорії Державного 

підприємства "Дніпростандартметрологія" 

Члени комісії:  

2. Бубліков А.В. – завідувач кафедри кіберфізичних та 

інформаційно-вимірювальних систем 

3. Ткачов В.В. – професор кафедри кіберфізичних та 

інформаційно-вимірювальних систем  

4. Дементьєва Н.В. – старша викладачка кафедри прикладної 

економіки, підприємництва та публічного 

управління 

5. Чеберячко Ю.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

  

спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія 

освітня програма – Хімічні технології та інженерія 

Екзаменаційна комісія № 75  

Голова комісії:  

1. Кравчук Т.А. – заступник головного технолога (по 

компонентам) ТВНДІ ВЕМ ДП "Науково-

виробниче об’єднання "Павлоградський хімічний 

завод" 

Члени комісії:  

2. Свєткіна О.Ю. – завідувачка кафедри хімії 

3. Коверя А.С. – доцент кафедри хімії 

4. Богданов О.О. – доцент кафедри технологій машинобудування 

та матерілознавства 

  

спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка 

освітня програма – Телекомунікації та радіотехніка 

Екзаменаційна комісія № 76  

Голова комісії:  
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1. Наливайко А.В. – начальник групи впровадження та експлуатації 

мережі доступу ТОВ "Лайфселл" 

Члени комісії:  

2. Горєв В.М. – доцент кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

3. Магро В.І. – доцент кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

4. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

5. Гусєв О.Ю. – професор кафедри безпеки інформації та 

телекомунікацій 

  

спеціальність 184 – Гірництво 

освітня програма – Гірництво 

Екзаменаційна комісія № 77  

Голова комісії:  

1. Круковський О.П. – заступник директора ІГТМ ім. М.С. Полякова 

НАН України 

Члени комісії:  

2. Почепов В.М. – доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 

3. Демченко Ю.І. – доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 

4. Яворська О.О. – професорка кафедри охорони праці та 

цивільної безпеки 

5. Горпинич О.В. – доцент кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

Екзаменаційна комісія № 78  

Голова комісії:  

1. Вінівітін Д.В. – керівник технічного відділу ПрАТ 

"Полтавський ГЗК" 

Члени комісії:  

2. Собко Б.Ю. – завідувач кафедри відкритих гірничих робіт 

3. Пчолкін Г.Д. – професор кафедри відкритих гірничих робіт 

4. Симанович Г.А. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Ширін Л.Н. – завідувач кафедри транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

  

Екзаменаційна комісія № 79  

Голова комісії:  

1. Шевченко В.Г. – вчений секретар Інституту геотехнічної 

механіки ім. М.С. Полякова НАН України 

Члени комісії:  

2. Голінько В.І. – завідувач кафедри охорони праці та цивільної 
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безпеки 

3. Шайхлісламова І.А. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

4. Барташевський С.Є.. – доцент кафедри транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

5. Яворський А.В. – доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 

  

Екзаменаційна комісія № 80  

Голова комісії:  

1. Шийко А.В. – старший науковий співробітник ІГТМ НАН 

України 

Члени комісії:  

2. Ширін Л.Н. – завідувач кафедри транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

3. Фелоненко С.В. – професор кафедри транспортних систем та 

енергомеханічних комплексів 

4. Радчук Д.І. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Медяник В.Ю. – доцент кафедри гірничої інженерії та освіти 

  

Екзаменаційна комісія № 81  

Голова комісії:  

1. Мінєєв С.П. – завідувач відділом керування динамічними 

проявами гірничого тиску ІГТМ НАН України 

Члени комісії:  

2. Гапєєв С.М. – завідувач кафедри будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

3. Шашенко О.М. – проректор з науково-педагогічної, навчально-

методичної роботи та міжнародних зв’язків 

4. Радчук Д.І. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Вигодін М.О. – доцент кафедри будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

  

Екзаменаційна комісія № 82  

Голова комісії:  

1. Данилов С.О. – комерційний директор ТОВ "Геобудівельні 

технології" 

Члени комісії:  

2. Судаков А.К. – професор кафедри нафтогазової інженерії та 

буріння 

3. Хоменко В.Л.. – доцент кафедри нафтогазової інженерії та 

буріння 

4. Ігнатов А.О. – доцент кафедри нафтогазової інженерії та 

буріння 

5. Савельєв Д.В. – асистент кафедри охорони праці та цивільної 
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безпеки 

  

Екзаменаційна комісія № 83  

Голова комісії:  

1. Юхін Д.С. – технічний директор ТОВ "ГТЗ Україна", 

виробництво обладнання для збагачення 

корисних копалин АТ "Об’єднана гірничо-

хімічна компанія" 

Члени комісії:  

2. Дрешпак О.С. – доцентка кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища 

3. Младецький І.К. – професор кафедри екології та технологій 

захисту навколишнього середовища 

4. Лутс І.О. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки  

5. Терехов Є.В. – доцент кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

Екзаменаційна комісія № 84  

Голова комісії:  

1. Баранов П.М. – судовий експерт відділу товарознавчих та 

гемологічних досліджень лабораторії 

товарознавчих, гемологічних, економічних, 

будівельних, земельних досліджень та оціночної 

діяльності Дніпропетровського НДЕКЦ МВС 

України 

Члени комісії:  

2. Шевченко С.В. – завідувач кафедри загальної та структурної 

геології 

3. Нікітенко І.С. – доцент кафедри загальної та структурної 

геології 

4. Дичковський Р.О. – професор кафедри гірничої інженерії та освіти 

5. Хоменко Ю.Т.. – проректор з науково-педагогічної та 

навчально-виховної роботи 

  

Екзаменаційна комісія № 85  

Голова комісії:  

1. Назаренко В.О. – професор кафедри цивільної інженерії, 

технологій будівництва і захисту довкілля 

Дніпровського державного аграрно-

економічного університету 

Члени комісії:  

2. Бруй Г.В. – завідувачка кафедри геодезії 
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3. Кучин О.С. – професор кафедри геодезії 

5. Савельєв Д.В. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

  

спеціальність 185 – Нафтогазова інженерія та технології 

освітня програма – Нафтогазова інженерія та технології 

 

Екзаменаційна комісія № 86  

Голова комісії:  

1. Данилов С.О. – комерційний директор ТОВ "Геобудівельні 

технології" 

Члени комісії:  

2. Судаков А.К. – професор кафедри нафтогазової інженерії та 

буріння 

3. Ігнатов А.О. – доцент кафедри нафтогазової інженерії та 

буріння 

4. Хоменко В.Л. – доцент кафедри нафтогазової інженерії та 

буріння 

5. Савельєв Д.В. – асистент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

  

спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія 

освітня програма – Будівництво та цивільна інженерія 

Екзаменаційна комісія № 87  

Голова комісії:  

1. Тютькін О.Л. – завідувач кафедрою транспортної 

інфраструктури УДУНТ 

Члени комісії:  

2. Гапєєв С.М. – завідувач кафедри будівництва, геотехніки та 

геомеханіки 

3. Шаповал В.Г. – професор кафедри будівництва, геотехніки та 

геомеханіки 

4. Радчук Д.І. – доцент кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Жабчик К.С. – доцентка кафедри будівництва, геотехніки та 

геомеханіки 

 

 

 

 

спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій 

освітня програма – Геодезія та землеустрій 

Екзаменаційна комісія № 88  

Голова комісії:  
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1. Майоренко В.В. – начальник відділу з питань оренди земельних 

ділянок комунальної власності Дніпровської 

міської ради 

Члени комісії:  

2. Бруй Г.В. – завідувачка кафедри геодезії 

3. Бучавий Ю.В. – доцент кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

4. Трегуб М.В. – проректор з науково-педагогічної, навчально-

виховної роботи та перспективного розвитку 

5. Янкін О.Є. – доцент кафедри геодезії 

  

спеціальність 242 – "Туризм" 

освітня програма – "Туризм" 

Екзаменаційна комісія № 89  

Голова комісії:  

1. Дворнікова Ю.О. – директорка ФОП Дворнікова Юлія 

Олександрівна, Туристачна компанія "Юмі-

тревел" 

Члени комісії:  

2. Безугла Л.С. – завідувачка кафедри туризму та економіки 

підприємства 

3. Бондаренко Л.А. – доцентка кафедри туризму та економіки 

підприємства 

4. Букреєва Д.С. – завідувачка кафедри економічного аналізу та 

фінансів 

5. Герасименко Т.В. – доцентка кафедри туризму та економіки 

підприємства 

  

спеціальність 263 – Цивільна безпека 

освітня програма – Цивільна безпека 

 

 

Екзаменаційна комісія № 90  

Голова комісії:  

1. Шевченко В.Г. – вчений секретар Інституту геотехнічної 

механіки ім. М.С. Полякова НАН України 

 

 

 

Члени комісії:  

2. Голінько В.І. – завідувач кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

3. Чеберячко С.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 
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4. Бучавий Ю.В. – доцент кафедри екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

5. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

спеціальність 274 – Автомобільний транспорт 

освітня програма – Автомобільний транспорт 

Екзаменаційна комісія № 91  

Голова комісії:  

1. Руссавський А.А. – директор ТОВ "Автотранссервіс" 

Члени комісії:  

2. Бас К.М. – завідувач кафедри автомобілів та 

автомобільного господарства 

3. Куваєв С.М. – доцент кафедри автомобілів та автомобільного 

господарства 

4. Крівда В.В. – доцент кафедри автомобілів та автомобільного 

господарства 

5. Чеберячко С.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

  

спеціальність 275 – Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

спеціалізація 275.03 – Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

освітня програма – Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

Екзаменаційна комісія № 92  

Голова комісії:  

1. Горінов В.В. – голова наглядової ради, начальник автоколони 

№ 1 ПрАТ "АТП 11263" 

Члени комісії:  

2. Дерюгін О.В. – доцент кафедри управління на транспорті 

3. Литвин В.В. – старший викладач кафедри управління на 

транспорті 

4. Чеберячко С.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

5. Романюк Н.М. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування 

освітня програма – Публічне управління та адміністрування 

Екзаменаційна комісія № 93  

Голова комісії:  
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1. Дацько Т.Ф. – начальник управління моніторингу соціально-

економічного розвитку та підтримки місцевих 

ініціатив виконавчого апарату 

Дніпропетровської обласної ради, заступник 

виконавчого директора Дніпропетровської 

обласної асоціації органів місцевого 

самоврядування 

Члени комісії:  

2. Болдуєв М.В. – професор кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

3. Чеберячко Ю.І. – професор кафедри охорони праці та цивільної 

безпеки 

4. Чорнобаєв В.В. – доцент кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

5. Комарова К.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

Екзаменаційна комісія № 94  

Голова комісії:  

1. Гиренко Л.А. – начальник управління з питань гуманітарної, 

соціально-культурної сфери та освіти 

виконавчого апарату 

Члени комісії:  

2. Маматова Т.В. – професорка кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

3. Лимар А.П. – доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

4. Овдін О.В. – доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування 

5. Комарова К.В. – доцентка кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління 

  

спеціальність 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 

освітня програма – Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 
Екзаменаційна комісія № 95  

Голова комісії:  

1. Ставченко С.В. – професор кафедри політології ДНУ ім. 

О.Гончара 

Члени комісії:  

2. Перфільєва А.О. – доцентка кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

3. Двуреченська О.С. – доцентка кафедри міжнародних відносин і 

аудиту 

 






