
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ДМИТРА МОТОРНОГО 

 

НАКАЗ 
 

04 січня 2021 року                 м. Мелітополь              № 9 - С 
 

Про затвердження складу  
екзаменаційної комісії  
 

З метою своєчасного та якісного проведення атестації здобувачів вищої 

освіти в 2021 році, на підставі пункту 4.116 «Положення про організацію 

освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному 

університеті імені Дмитра Моторного», введеного наказом  

від 01.12.2020 № 223-ОД та наказу від 01.12.2020 № 225-ОД «Про 

затвердження голів екзаменаційних комісій на 2021 рік», 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити екзаменаційну комісію з проведення комплексного 

державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів вищої освіти  

ОС «Магістр» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка факультету енергетики і комп’ютерних технологій  

з 22 лютого 2021 року по 27 лютого 2021 року в наступному складі: 

 

Голова екзаменаційної комісії   

ТИХОВОД  д.т.н., доцент, виконуючий обов’язки 

Сергій Михайлович  завідувача кафедри теоретичної  

і загальної електротехніки Національного 

університету «Запорізька політехніка». 

 

Заступник голови екзаменаційної комісії 

ПОСТОЛ  к.т.н., доцент, завідувач кафедри 

Юлія Олександрівна електротехнологій і теплових процесів. 
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Члени екзаменаційної комісії: 

НАЗАРЕНКО  д.т.н., професор, декан факультету  

Ігор Петровичі  енергетики і комп’ютерних технологій; 

 

ДІОРДІЄВ  д.т.н., професор, завідувач кафедри  

Володимир Трифонович  електроенергетики і автоматизації; 

 

КВІТКА  к.т.н., доцент, завідувач кафедри 

Сергій Олексійович –  електротехніки і електромеханіки імені 

професора В.В.Овчарова; 

Секретар комісії  

ЯКУНІЧЕВА   старший лаборант кафедри 

Ірина Василівна -   електротехнологій і теплових процесів. 

 

2. Затвердити екзаменаційну комісію з проведення комплексного 

державного кваліфікаційного екзамену для здобувачів вищої освіти  

ОС «Магістр» спеціальності 122 Комп’ютерні науки факультету енергетики і 

комп’ютерних технологій з 23 лютого 2021 року по 24 лютого 2021 року в 

наступному складі: 

Голова екзаменаційної комісії   

ЄРЕМЄЄВ  д.т.н., професор, професор кафедри 

Володимир Сергійович  інформатики і кібернетики 

Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені 

Б.Хмельницького. 

Заступник голови екзаменаційної комісії  

СТРОКАНЬ  к.т.н., доцент, завідувач кафедри 

Оксана Вікторівна –  комп’ютерних наук; 

 

Члени екзаменаційної комісії: 

МАЛКІНА  д.т.н., професор, професор кафедри 

Віра Михайлівна –  комп’ютерних наук; 

 

 



3 
 

 

МАЦУЛЕВИЧ к.т.н., доцент, доцент кафедри технічної 

Олександр Євгенович -  механіки та комп’ютерного проектування 

імені професора В.М. Найдиша. 

СІЦИЛІЦИН  старший викладач кафедри комп’ютерних 

Юрій Олександрович  наук. 
 

Секретар комісії  

СОЛОВЙОВА  інженер кафедри комп’ютерних 

Марина Миколаївна наук. 
 

3. Оплату голові екзаменаційної комісії з захисту кваліфікаційних робіт 

провести з фонду погодинної оплати за дійсно відпрацьований час, згідно з 

затвердженим графіком роботи екзаменаційних комісій та відшкодувати 

витрати на відрядження. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи ЛОМЕЙКА О.П.  

 

Ректор університету,  
доктор технічних наук, професор Володимир КЮРЧЕВ 
 

Проект вносить: Погоджено: 

Декан факультету ЕКТ    Т.в.о. проректора з НПР 

__________ Ігор НАЗАРЕНКО    _____________  Сергій ГАЛЬКО 

    Головний бухгалтер 

__________ Тетяна КРУТІКОВА 

       Керівник навчального відділу 

       ________________Павло БЄЛЯК 

Провідний юрисконсульт 

       ____________ Кирило ЗІНЕНКО 

 


	ЄРЕМЄЄВ  д.т.н., професор, професор кафедри 
	Володимир Сергійович  інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б.Хмельницького. 



