
додаток 6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

16 червня 2022 р. м. Одеса № 99/од

Відділ аспірантури і докторантури

Про призначення предметних комісій 
для прийому вступних іспитів для 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії

Згідно п.20 “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах”, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

НАКАЗУЮ:
1. Створити предметні комісії для вступних конкурсних іспитів із 

спеціальностей у складі:
1.1. Спеціальність 191 Архітектура та містобудування:

Голова комісії:
Ковров А.В.
Члени комісії:

— к.т.н., професор, ректор академії.

Уреньов В.П. — д. арх., професор, завідувач кафедри архітектури будівель та 
споруд, директор архітектурно-художнього інституту;

Василенко О.Б. — д. арх., професор, завідувач кафедри основ архітектури і дизайну 
архітектурного середовища;

Савицька О.С. — к. арх., доцент, професор кафедри містобудування.

Іспит із спеціальності 191 Архітектура та містобудування провести 19 липня 2022 
року о 10.00 годині на кафедрі архітектури будівель та споруд.

Консультацію до іспиту провести 18 липня 2022 року о 12.00 годині на кафедрі 
архітектури будівель та споруд.

1.2. Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія:
Голова комісії:
Ковров А.В.
Члени комісії:

— к.т.н.. професор, ректор академії.

Кровяков С.О.
Клименко Є.В.

— д.т.н., доцент, проректор з НР;
— д.т.н.. професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та 
транспортних споруд;

Менейлюк О.І. — д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельного

Прогульний В.Й.
Вировой В.М.

виробництва;
— д.т.н., професор, професор кафедри гідротехнічного будівництва;
— д.т.н., професор, професор кафедри виробництво будівельних



виробів і конструкцій.

Іспит із спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія провести 20, 21 липня 
2022 року о 10.00 годині на кафедрі залізобетонних конструкцій та транспортних споруд.

Консультацію до іспиту провести 19 липня 2022 року о 12.00 годині на кафедрі 
залізобетонних конструкцій та транспортних споруд.

1.3. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
Голова комісії:
Ковров А.В. — к.т.н.. професор, ректор академії.
Члени комісії:
Педько І.А. — Д.е.н., професор, проректор З НПР;
Петрищенко Н.А. — к.е.н., доцент, в.о. директора ННН і БІТ;
Ажаман І.А. — д.е.н..професор, завідуюча кафедрою менеджменту та маркетингу.

Іспит із спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність провести 
22 липня 2022 року о 10.00 годині на кафедрі економіки та підприємництва.

Консультацію до іспиту провести 21 липня 2022 року о 12.00 годині на кафедрі 
економіки та підприємництва;

Спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології: 
Голова комісії:
Ковров А.В.
Члени комісії:

— к.т.н., професор, ректор академії.

Клименко Є.В. — д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та 
транспортних споруд;

Прогульний В.Й.
Слободянюк В.П.

— д.т.н., професор, професор кафедри гідротехнічне будівництво;
— к.т.н., доцент, доцент кафедри гідротехнічне будівництво.

Іспит із спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології за спеціалізацією гідротехнічне будівництво провести 22 липня 2022 року о 
12.00 годині на кафедрі гідротехнічного будівництва.

Консультацію до іспиту провести 21 липня 2022 року о 12.00 годині на кафедрі 
гідротехнічного будівництва.

1.4. Предметна комісія з іноземної (англійської) мови:
Голова комісії:
Крутій Ю.С.
Члени комісії:

— д.т.н., професор, проректор з НПР.

Мар’янко Я.Г.
Зайцева О.Ю.

— к.філол.н., доцент, завідуюча кафедрою іноземних мов;
— к.філол.н., доцент, професор кафедри іноземних мов.

Іспит з іноземної мови (англійської) провести 25, 27 липня 2022 року о 10.00 годині 
на кафедрі іноземних мов.

Консультацію до іспиту провести 22 липня 2022 року в 14.00 годині на кафедрі 
іноземних мов.

1.5. Предметна комісія з іноземної мови (французької):
Голова комісії:
Крутій Ю.С.
Члени комісії:

— д.т.н., професор, проректор з НПР.

Зайцева О.Ю.
Станчик Є.В.

— к.філол.н., доцент, професор кафедри іноземних мов;
— старший викладач кафедри іноземних мов.

Іспит з французької мови провести 27 липня 2022 року о 10.00 годині на кафедрі 
іноземних мов.



Консультацію до іспиту провести 22 липня 2022 року в 14.00 годині на кафедрі 
іноземних мов.

1.6. Предметна комісія з іноземної (німецької) мови:
Голова комісії:
Крутій Ю.С.
Члени комісії:

— д.т.н., професор, проректор з НПР.

Мар’янко Я.Г.
Магомєдова Л.П.

— к.філол.н., доцент, завідуюча кафедрою іноземних мов;
— старший викладач кафедри іноземних мов.

Іспит з німецької мови провести 27 липня 2022 року о 10.00 годині на кафедрі 
іноземних мов.

Консультацію до іспиту провести 22 липня 2022 року в 14.00 годині на кафедрі 
іноземних мов.

1.7. Предметна комісія з української мови, як іноземної:
Голова комісії:
Крутій Ю.С.
Члени комісії:

— д.т.н., професор, проректор з НПР.

Мар’янко Я.Г.
Зайцева О.Ю.

— к.філол.н., доцент, завідуюча кафедри іноземних мов;
— к.філол.н., доцент, професор кафедри іноземних мов.

Іспит з української мови, як іноземної провести 27 липня 2022 року о 12.00 годині 
на кафедрі іноземних мов;

Консультацію до іспиту провести 22 липня 2022 року в 13.00 годині на кафедрі 
іноземних мов.

Підстава: план роботи аспірантури на 2021-2022 р.

Ректор академії Анатолій КОВРОВ


