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┌                                         ┐ 
Про створення приймальної  
комісії з прийому в 2021 році 

 

 
1. Для організації та успішного проведення вступної кампанії до академії у 2021 році 

наказую створити приймальну комісію у складі: 
 
Голова приймальної комісії – Ковров А.В. – ректор академії, к.т.н., професор; 
Заступник голови приймальної комісії – Крутій Ю.С. – проректор з НПР, д.т.н., 

професор; 
Відповідальний секретар приймальної комісії – Луцкін Є.С. – доцент кафедри 

автомобільних доріг та аеродромів, к.т.н., доцент; 
Заступник відповідального секретаря – Гедулян С.І. – доцент кафедри процесів та 

апаратів в технології будівельних матеріалів, к.т.н.; 
Заступник відповідального секретаря – Петричко С.М. – доцент кафедри 

автомобільних доріг та аеродромів, к.т.н., доцент; 
Заступник відповідального секретаря – Вєтох О.М., старший викладач кафедри 

організації будівництва і охорони праці, к.т.н.; 
Члени приймальної комісії: 
Уреньов В.П. – директор Архітектурно-художнього інституту, завідувач кафедри 

архітектури будівель та споруд, д.арх., професор; 
Суханов В.Г. – директор Будівельно-технологічного інституту, професор кафедри 

виробництва будівельних виробів та конструкцій, д.т.н., доцент; 
Костюк А.І. – директор Інженерно-будівельного інституту, професор кафедри 

залізобетонних конструкцій та транспортних споруд, к.т.н., професор; 
Ісаєв В.Ф. – директор інституту Гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, 

доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції, к.т.н., доцент; 
Педько І.А. – директор Навчально-наукового інституту Бізнесу та інформаційних 

технологій, професор кафедри економіки та підприємництва, д.е.н., професор; 
Гнип О. П. – завідуюча відділом аспірантури і докторантури, доцент кафедри процесів 

та апаратів в технології будівельних матеріалів, к.т.н., доцент; 
Піщєва Т.І. – декан Центру по роботі з іноземними студентами, к.т.н., доцент; 
Дзюба С.В. – директор Центру післядипломної освіти, к.т.н., доцент; 
Лапіна О.І. – доцент кафедри автомобільних доріг та аеродромів, директор Центру 

доакадемічної освіти, к.т.н., доцент; 
Мунтян О.В. – студентка 1-го курсу освітнього ступеня магістр Навчально-наукового 

інституту Бізнесу та інформаційних технологій, голова первинної профспілкової організації 
студентів академії; 

Чистяков А.О. – аспірант 1-го року денної форми навчання, голова студентського 
самоврядування академії. 



 
2. Під час відсутності на засіданні приймальної комісії директорів інститутів їх 

обов´язки покладаються на наступних заступників: 
Перпері А.О. – заступник директора Архітектурно-художнього інституту, завідувач 

кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки, к.т.н., доцент; 
Гара О.А. – заступник директора Будівельно-технологічного інституту, професор 

кафедри процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів, к.т.н., доцент;  
Столевич І.А. – заступник директора Інженерно-будівельного інституту, доцент 

кафедри опору матеріалів, к.т.н., доцент; 
Бєкшаєв С.Я. – заступник директора інституту Гідротехнічного будівництва та 

цивільної інженерії, старший викладач кафедри теоретичної механіки; 
Петрищенко Н.А. – заступник директора Навчально-наукового інституту Бізнесу та 

інформаційних технологій, доцент кафедри економіки та підприємництва, к.е.н. 
 
 
 
 
Ректор академії А. Ковров 
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