
MrHICTEpcrBo ocBrrvr r HAyKrd yKpniHn
HArIroHAJrbrtrtiltrpAHcrloprrrnfi yHIBEpcrdrET

22 rcnirlas,2020p. HAKAS J\lb
84/eK

[o ocodosoMy cKJraAy
H ayKo B o -rr eA a ro ri.r n ux
npaqinnnnin

1.[ouepeAl{Trl HayKoBo-rleAarori.rHnx upaqinnunin rpo 3aKin.reHHs reprvrirry gii
KoHrparcry a6o rpy4oBoro AoroBopy 3 0.0 6.2020 p o ry :

-IIOTbOMKIHA PyCJIAHA OJIEIOBUTIA, acucreHra KaOeApu 4ruryHin i
TerlJrorexuiru.

3 HarasoM o3safioureuufi:

!,ara: [Ii4uuc:

-flyIIIKAPA BACIIJIfl BACI,IJIbOBLITIA, npoQecopa (0,25 cr.) raQeApr{
KoMrr'rcrepuoi, inxeHepHoi rpaQirn ra 4usafiny.

3 HarasoM o3HafioureHufi:

.{ara: lliauuc:

-TATIIBCbKOIO IIETPA MlIXAfr"[OgU{A, npoQecopa (0,25cr.) xaQeApu
KoMrr'rcrepHoi, iHxeHepHoi rpaQircz ra Ar,r3aftny.

3 HarasoM o3Hafioureuufi:

.{ara: llilnuc:
-MITTIEHKO IAJILIHy BAJIBPIIBHY, AorreHra (0 ,25c^t.) *aSeAptr
MeHeA}KMeHTy.

3 uaragoM o3Hafiounena:

flara: lliAnuc:

-EOCIIflKA MUKOJIy IPIIIOPOBIIIIA, 4oqeHra (0,5 cr.) Ka0elpu rr,rixnapoAHr,rx
lepeBe3eHb ra -Mr,rrHoro KoHTponrc.

3 HaxasoM o3Hafiouneuufi:

[,ara: lli.uuuc:

-IJIIHCbKy OJIEHy FOPICIBHy, acr4creHra (0,75 cr.) KaOeAptr Qiouvnoro
BV XOBaHHT Ta CrrOpTy;

3 HarasoM o3Hafioureua:

lara: lliAnuc:



-CIJIIOTIHy IPIIHy OJIEKCAHAPIBHy, acr{creHra (0,5cr.) raQe4pn
iuogeunoi $inonorii ra uepeKJraAy.

3 narcasoM o3Haftouleua:

,{ara: lliauuc:

-3yEPEIIbKy HATAJIIIO AHAToJrIinny, rpo0ecopa ra0e4pn
inQopnraqifinnx crrcreu i rexnolorift.

3 naragoM o3gafioulena:

[ara: fli.qunc:

-CBATKA BITAJIIfl BOJIO IVIMIIPOBI,IIIA, craprroro BuKnaAarra KaQelpu
inQoprrraqifinnx cncreu i rexuonorifi.

3 narasoM o3Hafioulenufi:

fiara:

Ihlcrasa: TpyAosi Aorosopu.

fliln*rc:

Perrop M. O..{uurp[rrenKo



MIHICTEPCTBO OCBITVI T HAYKI{ YKPAIHIT
HAUTOHAJIbHTLilTTPAHCIIOPTHVTfi yHIBEPCI,ITET

22 rcsirnn 2020p. HAKAS J\b
85/nrc

lo oco6onoMy cKJraAy
H ayKo B o-n eAa ro ri.rnnx
npaqinHurcin

1. IlonepeArrrrr HaynoBo-ueAaroriqHnx upaqinnuKis rrpo 3aKiH.reHHq repuiny aii
KoHTparcry a6o rpyaoBoro AoroBopy 31.08.2020 poKy.

-flIIIBHKA AMI4TPA MIIKOJIAfrOgUHA, AorreHra xaQeApu aBroMo6inie.

3 uaragoM o3HafionrreHufi:

.{ara: lli.quuc:

-EOCEHKA BOJIOAI4MIIPA MIIKOJIAHOBUTIA, acucrenra KaOeApH
aBroMo6irin

3 naragoM o3nafi ouueuuit:

.MEPXITEBCbKY
TeuJrorexniru.

[,ara:

JTIOEOB TIABJIIBHy,

3 HaxasoM o3HafiouneHa:

lrara:

Iliauuc:

AorIeHra KaOe,qpu 4nuryHin i

llianuc:

-TPIOOHOBA AMI4TPA MIIKOJIAfrOBUqy, crapuoro Br,rKnaAa.ra raQeApu
ABr,rrynie i renJlorexHirn.

3 HarasoM o3HafiouleHIafi:

lara: lliauuc:

-IyAIIBHKA OJIEKCAHAPA APTEMOBUTIA, trpo0ecopa (0,5cr.) KaQeApu
rexni.rHoi ercunyararlii aeroMo6inin ra aBrocepnicy;

3 HarasoM o3Hafiourelr^uit:
[,ara: flianuc:
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-БОРТНИЦЬКОГО ПАВЛА ІВАНОВИЧА ,  доцента  (0,25ст.)  кафедри 

технічної експлуатації  автомобілів та автосервісу.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-МАРКОВА ОЛЕГА ДАВИДОВИЧА ,  доцента  кафедри технічної 

експлуатації  автомобілів та автосервісу.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис :  

 

-ЛОБОДУ АНДРІЯ ВІКТОРОВИЧА ,  доцента  кафедри технічної 

експлуатації  автомобілів та автосервісу.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БІЛЕЦЬКОГО ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ,  доцента  (0,25ст.)  

кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БЕРЕЗНЯЦЬКОГО ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬОВИЧА, доцента кафедри 

технічної експлуатації автомобілів та автосервісу;  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПОДПІСНОВА ВЛАДИСЛАВА СЕРГІЙОВИЧА ,  асистента  кафедри 

технічної експлуатації автомобілів та автосервісу.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГРИЗЛОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ,  асистента  кафедри 

технічної експлуатації автомобілів та автосервісу.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-САВОСТІНА-КОСЯКА ДАНИЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, асистента  

кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу.  

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПАРХОМЕНКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА ,  асистента  кафедри 

технічної експлуатації автомобілів та автосервісу.  
 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГОРДІЄНКА МИКОЛУ МАКСИМОВИЧА, асистента  кафедри технічної 

експлуатації  автомобілів та автосервісу.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПОСВЯТЕНКА ЕДУАРДА КАРПОВИЧА ,  професора  кафедри 

виробництва, ремонту та матеріалознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КОВАЛЬОВА МИХАЙЛА ФРАНЦЕВИЧА,  професора  кафедри 

виробництва, ремонту та матеріалознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-РИМАРЕНКА ІВАНА КОСТЯНТИНОВИЧА,  доцента  кафедри 

виробництва, ремонту та матеріалознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-МІЛАНЕНКА ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА,  доцента  кафедри 

виробництва, ремонту та матеріалознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ВОЙЧЕНКА  ГЕННАДІЯ ІВАНОВИЧА,  доцента (0,5ст.)  кафедри 

виробництва, ремонту та матеріалознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

Дата:                            Підпис:  
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-ПЕДАНА ОЛЕГА ЛАВРЕНТІЙОВИЧА,  старшого викладача  кафедри 

виробництва, ремонту та матеріалознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-СОПОЦЬКА ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА,  старшого викладача  кафедри 

виробництва, ремонту та матеріалознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГЛУХОНЕЦЬ ОКСАНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ ,  асистента  кафедри 

виробництва, ремонту та матеріалознавства.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-НІКІТІНА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГІЙОВИЧА ,  асистента  кафедри 

виробництва, ремонту та матеріалознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-МУСІЙКА ВОЛОДИМИРА ДАНИЛОВИЧА ,  завідувача  кафедри дорожніх 

машин.  

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПОСВЯТЕНКО НАТАЛІЮ ІВАНІВНУ ,  доцента   кафедри дорожніх 

машин.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КОВАЛЯ АНДРІЯ БОРИСОВИЧА,  доцента кафедри дорожніх машин.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КУЗМІНЦЯ МИКОЛУ ПЕТРОВИЧА ,  завідувача  кафедри  комп’ютерної ,  

інженерної графіки  та дизайну.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  
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-СТЕПАНЕНКО ТЕТЯНУ СТЕПАНІВНУ, доцента кафедри комп’ютерної,  

інженерної графіки та дизайну .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЧОРНОУСА МИКОЛУ МИХАЙЛОВИЧА, доцента кафедри комп’ютерної, 

інженерної графіки та дизайну .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПІСКУНА МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА ,  старшого викладача  (0,5ст.)  кафедри  

комп’ютерної ,  інженерної графіки  та дизайну.  
 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГОРОДЕЦЬКОГО ОЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА, старшого викладача 

кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ВЕРХГРАДСЬКОГО ЄВГЕНІЯ ПАВЛОВИЧА, старшого викладача 

(0,5ст.) кафедри  комп’ютерної ,  інженерної графіки  та дизайну.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЛАМПЕКУ МИКОЛУ ГЕРОНТІЙОВИЧА, старшого викладача кафедри  

комп’ютерної ,  інженерної  графіки  та дизайну.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПАВЛЕНЧИК КАТЕРИНУ МИКОЛАЇВНУ, асистента кафедри 

комп’ютерної, інженерної графіки та ди зайну.  

 

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КРИКУН ОЛЬГУ МИКОЛАЇВНУ, асистента кафедри комп’ютерної, 

інженерної графіки та дизайну.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ДОЛГІХ ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСІЙОВИЧА ,  асистента  (0,5ст.)  кафедри  

комп’ютерної ,  інженерної графіки  та дизайну.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КУДРЕНКА МИКОЛУ РОМАНОВИЧА ,  асистента кафедри  комп’ютерної ,  

інженерної графіки  та дизайну.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ХРУТЬБУ ВІКТОРІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ, завідуючу кафедри екології та 

безпеки життєдіяльності.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

 

-СУСЛО СТЕПАНА ТІТОВИЧА, доцента  кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

 

-ЧУВАЄВА ПЕТРА ІВАНОВИЧА, доцента кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЛУК’ЯНОВУ ВІТАЛІНУ ВІТАЛІЇВНУ, доцента кафедри екології та 

безпеки життєдіяльності.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

 -КОЛОМІЙЦЯ СЕРГІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА ,  старшого викладача  кафедри 

екології та безпеки життєдіяльності .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ХОРЬКОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛІВНУ,  старшого викладача кафедри екології 

та безпеки життєдіяльності.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГЛУХОНЦЯ АНДРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА, асистента кафедри екології та 

безпеки життєдіяльності.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

 

-ЛИСАК РОКСОЛАНУ СТАНІСЛАВІВНУ, асистента кафедри екології та 

безпеки життєдіяльності.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

 

-ЦЮМАН ЄВГЕНІЮ СЕРГІЇВНУ, асистента (0,25ст.) кафедри екології та 

безпеки життєдіяльності.  

 

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

 

-ПАЛЬЧИКА АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, професора кафедри 

проектування доріг,  геодезії та землеустрою.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ДЗЮБУ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ,  доцента  (0,75ст.)  кафедри проектування 

доріг, геодезії  та землеустрою.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ІГНАТОВА СЕРГІЯ ЛЕОНІДОВИЧА, доцента (0,75ст) кафедри 

проектування доріг,  геодезії та землеустрою.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ОМЕЛЬЧУК СІБІЛЛУ КОСТЯНТИНІВНУ ,  доцента  (0,75ст.)  кафедри 

проектування доріг,  геодезії та землеустрою.  

 

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ХОМ’ЯК АННУ  ЯРОСЛАВІВНУ ,  доцента  (0,75ст.) кафедри проектування 

доріг, геодезії  та землеустрою.  

 

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БОГАЧЕНКА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА ,  доцента (0,75ст.) 

кафедри проектування доріг,  геодезії та землеустро ю.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ШУЛЯКА ІВАНА СТАНІСЛАВОВИЧА, доцента кафедри проектування 

доріг, геодезії  та землеустрою.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЧАЙЧЕВСЬКОГО ВІКТОРА ДМИТРОВИЧА ,  старшого викладача  

(0,75ст.)  кафедри проектування доріг , геодезії  та землеустрою .  
 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КОВАЛЬОВУ НАТАЛІЮ ІВАНІВНУ ,  асистента  кафедри проектування 

доріг, геодезії  та землеустрою .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЗІМІНУ ІННУ МИХАЙЛІВНУ ,  асистента  (0,75ст.)  кафедри проектування 

доріг, геодезії  та землеустрою .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-АЛЕНІЧА МИХАЙЛА ДМИТРОВИЧА ,  професора  кафедри транспортного 

будівництва та управління майном.  

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-КАНІНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ,  професора  кафедри  транспортного 

будівництва та управління майном.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КИЗИМУ СТАНІСЛАВА СТЕПАНОВИЧА ,  професора  кафедри 

транспортного будівництва та управління майном.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-МАЛЬКО МАРІЮ МИКОЛАЇВНУ,  доцента  кафедри  транспортного  

будівництва та управління майном.  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ОСЯЄВА ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА,  доцента  кафедри транспортного 

будівництва та управління майном.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГОНЧАРЕНКА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВИЧА,  доцента (0,5ст.)  

кафедри транспортного будівництва та управління майном.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КУШНІРОВУ ОКСАНУ МИКОЛАЇВНУ,  старшого викладача  кафедри 

транспортного будівництва та управління майном.  

 

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ТКАЧУКА СЕРГІЯ ГРИГОРОВИЧА ,  професора  (0,25ст.)  кафедри мостів ,  

тунелів  та гідротехнічних споруд .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-СНИТКА ВАЛЕРІЯ ПИЛИПОВИЧА,  професора кафедри мостів, тунелів 

та гідротехнічних споруд.  

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-КОСТЮЧЕНКА МИКОЛУ МИКОЛАЙОВИЧА,  професора (0,25ст.) 

кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-РУБЛЬОВА АНДРІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА,  доцента (0,75ст.) кафедри мостів, 

тунелів та гідротехнічних споруд.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ХВОЩИНСЬКУ НАДІЮ МИКОЛАЇВНУ ,  доцента  кафедри мостів, тунелів 

та гідротехнічних споруд .  

 

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КОРЕЦЬКОГО АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА ,  доцента (0,25ст.) кафедри 

мості,  тунелів  та гідротехнічних споруд .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЄВСЕЙЧИКА ЮРІЯ БОРИСОВИЧА,  доцента (0,75ст.) кафедри мостів,  

тунелів та гідротехнічних споруд.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЯЦКА ФЕДІРА ВОЛОДИМИРОВИЧА ,  доцента  (0,25ст.) кафедри мостів, 

тунелів  та гідротехнічних споруд.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПАРОВЕНКО  ОКСАНУ МИКИТІВНУ,  доцента (0,25ст.) кафедри мостів ,  

тунелів  та гідротехнічних споруд.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ГАРКУШУ МИКОЛУ ВАСИЛЬОВИЧА ,  доцента  кафедри мостів ,  тунелів  

та гідротехнічних споруд .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПІДГОРНОГО ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА,  доцента (0,25ст.) кафедри 

мостів, тунелів та гідротехнічних споруд.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЧИЖЕНКО НАТАЛІЮ ПЕТРІВНУ ,  старшого викладача кафедри мостів ,  

тунелів  та гідротехнічних споруд. .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БАШКЕВИЧ ІРИНУ ВАСИЛІВНУ,  асистента (0,5ст.) кафедри мостів ,  

тунелів  та гідротехнічних споруд.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГАМЕЛЯКА ІГОРЯ ПАВЛОВИЧА,  завідувача кафедри аеропортів.  

 

З наказом  ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПЕТРАШЕВСЬКОГО ОЛЕГА ЛЬВОВИЧА ,  професора  (0,5ст.)  кафедри 

аеропортів.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ВАКАРЧУКА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА ,  доцента  кафедри аеропортів.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПОПЕЛИША ІВАНА ІВАНОВИЧА ,  доцента  кафедри аеропортів.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-АЛЄКСЄЄНКА ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕРІЙОВИЧА ,  старшого викладача  

кафедри аеропортів.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЛОЗУ ІГОРЯ АНДРІЙОВИЧА, завідувач  кафедри теоретичної та 

прикладної механіки .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГОНЧАРА МИХАЙЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, професора  кафедри 

теоретичної та прикладної механіки .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГЛУЩЕНКО ЮЛІЮ АНАТОЛІЇВНУ ,  доцента  кафедри теоретичної та 

прикладної механіки .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-НІКОЛАЄНКА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА ,  старшого викладача  

кафедри теоретичної та прикладної механіки .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БЕРЕЗІНУ НАТАЛІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ,  доцента (0,5ст.) кафедри  

дорожньо-будівельних матеріалів і  хімії .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-МУДРАК КЛАВДІЮ ВАСИЛІВНУ,  доцента (0,5ст.) кафедри  дорожньо-

будівельних матеріалів і хімії.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-МЕЛЬНИК НАТАЛІЮ ІВАНІВНУ ,  доцента (0,5ст.) кафедри  дорожньо-

будівельних матеріалів і хімії.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-БОРКОВСЬКОГО ПАВЛА ПЕТРОВИЧА ,  старшого викладача (0,5ст.)  

кафедри  дорожньо-будівельних матеріалів і хімії.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ОПРОЩЕНКО ІРИНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ ,  асистента  кафедри  дорожньо-

будівельних матеріалів і хімії.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ВАСИЛЬЧЕНКО АЛЛУ  ІВАНІВНУ ,  асистента (0,5ст.)  кафедри  

дорожньо-будівельних матеріалів і  хімії .  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БАРАНА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА,  асистента кафедри  дорожньо-

будівельних матеріалів і хімії.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-МАРЧУКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА ,  завідувача  кафедри опору 

матеріалів та машинознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЦИБУЛЬСЬКОГО ВІТАЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА,  старшого викладача 

кафедри  опору матеріалів та машинознавства.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЩЕРБАКОВУ НАДІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ,  доцента кафедри туризму.  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-АПОСТОЛАКУ ІНГУ ОЛЕКСАНДРІВНУ,  доцента кафедри туризму.  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-СЄДУЮ АННУ ВЛАДИСЛАВІВНУ ,  асистента  кафедри туризму.  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-МОРОЗ КСЕНІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ ,  асистента кафедри туризму.  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЛАВРИКА ІВАНА ФЕДОРОВИЧА ,  професора  кафедри  менеджменту.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-СМАГІНА ВОЛОДИМИРА ЛЕОНТІЙОВИЧА ,  професора  кафедри 

менеджменту.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  
 

 

-ЦЕГОЛЬНИКА ПЕТРА АНАТОЛІЙОВИЧА ,  доцента кафедри 

менеджменту.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КАМАЛЕТДІНОВА НАІЛЯ БУРГАНОВИЧА,  доцента (0,25ст.) кафедри 

менеджменту.   
 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БУЗУН ТОМІЛУ МИКОЛАЇВНУ,  доцента  кафедри менеджменту .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
 

 

-ШУЛЬГУ ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА,  доцента  (0,25ст.)   кафедри 

менеджменту.  
 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ПАРОХНЕНКА ОЛЕКСІЯ СЕРГІЙОВИЧА ,  старшого викладача                           

кафедри менеджменту.  
 

З наказом ознайомлений :  
 

Дата:                            Підпис:  

 

-САМОЙЛЕНКА ЄВГЕНА СЕРГІЙОВИЧА, старшого викладача                          

кафедри менеджменту.  
 

З наказом ознайомлений:  
 

Дата:                            Підпис:  

 

-СУКМАНЮК ВІКТОРІЮ МИХАЙЛІВНУ, асистента   кафедри  менеджменту.  
 

З наказом ознайомлена:  
 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГОНЧАР ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ, асистента кафедри менеджменту. 
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ТРОЦЮК ТЕТЯНУ СЕРГІЇВНУ,  асистента   кафедри менеджменту.  
 

З наказом ознайомлена:  
 

Дата:                            Підпис:  
 

-ЗАЯЦ ОЛЬГУ ВАСИЛІВНУ ,  асистента кафедри менеджменту.  
 

З наказом ознайомлена :  
 

Дата:                            Підпис:  
 

-МАЛАХОВУ ЮЛІЮ АНАТОЛІЇВНУ ,  асистента  кафедри менеджменту.  
 

З наказом ознайомлена:  
 

Дата:                            Підпис:  
 

-КОНЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ ,  професора  кафедри 

фінансів,  обліку і  аудиту.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КУЧЕРУК ГАЛИНУ ЮРІЇВНУ ,  професора  кафедри фінансів,  обліку і 

аудиту.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-КОРОЛЬОВУ ОКСАНУ ІВАНІВНУ ,  доцента  кафедри фінансів, обліку та 

аудиту.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГОШОВСЬКУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛІВНУ,  доцента кафедри фінансів, 

обліку та аудиту.  

З наказом ознайомлена:  

 

                                   Дата:                            Підпис  

 

-НАКОНЕЧНУ СВІТЛАНУ АНАТОЛІЇВНУ,  старшого викладача кафедри 

фінансів,  обліку та аудиту.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

                                  Дата:                            Підпис  

 

-ГУЦАЛЮК ОЛЕНУ ІГОРІВНУ,  асистента кафедри фінансів, обліку і 

аудиту.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ВОРКУТ ТЕТЯНУ АНАТОЛІЇВНУ,  завідуючу кафедри транспортного 

права та логістики.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-РОМАНЮКА БОГДАНА ВАСИЛЬОВИЧА ,  професора  кафедри 

транспортного права та логістики.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БІЛОНОГ ОКСАНУ ЄВГЕНІВНУ,  доцента кафедри транспортного права 

та логістики.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ДОВЖЕНКО ЄВГЕНІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ, доценту кафедри 

транспортного права та логістики.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ТКАЧЕНКО ВАЛЕНТИНУ АНДРІЇВНУ,  доцента кафедри транспортного 

права та логістики.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЦИМБАЛ  НАТАЛІЮ  МИКОЛАЇВНУ ,   доцента  кафедри  транспортного 

права та логістики.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ТРЕТИНИЧЕНКА ЮРІЯ ОЛЕСАНДРОВИЧА ,   доцента кафедри 

транспортного права та логістики.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЯРОСЛАВА ЮРІЯ ЮРІЙОВИЧА ,   доцента кафедри транспортного права 

та логістики.  

З наказом ознайомлений  :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ДМИТРИЧЕНКА АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА,  доцента кафедри 

транспортного права та логістики.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БАРАНОВСЬКУ НАТАЛІЮ ОЛЕКСІЇВНУ,  старшого викладача (0,5ст.) 

кафедри транспортного права та логістики.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-СОПОЦЬКО ОЛЬГУ ЮРІЇВНУ ,  асистента кафедри  транспортного права 

та логістики.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПЕНЬКІВСЬКУ КАТЕРИНУ СЕРГІЇВНУ ,  асистента кафедри  

транспортного права та логістики.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ХАЛАЦЬКУ ІЛОНУ ІГОРІВНУ,  асистента кафедри транспортного права 

та логістики.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ДУБРОВУ ОКСАНУ МИКОЛАЇВНУ ,   доцента  кафедри  іноземних мов.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-СРІБНУ НАТАЛІЮ ВАСИЛІВНУ ,  старшого викладача  кафедри іноземних 

мов.  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГАРКУШУ ІННУ ЮРІЇВНУ ,   асистента  кафедри іноземних мов.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ВАРЛАКОВУ АНТОНІНУ ВОЛОДИМИРІВНУ ,  асистента  кафедри 

іноземних мов.  

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-САХНЮК ТЕТЯНУ ВАСИЛІВНУ, асистента кафедри  іноземних мов;  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КОМАРИНСЬКУ ОЛЬГУ ВОЛОДИМИРІВНУ, асистента кафедри 

іноземних мов;  

 З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-НІКОЛАЄНКА ІГОРЯ ВІКТОРОВИЧА, асистента кафедри іноземних 

мов;  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-КІРКЕВИЧ МАРІЮ ПЕТРІВНУ ,  завідуючу кафедри фізичного виховання 

та спорту.  

 

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 
-ФЕДОРЧУКА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА ,  старшого викладача кафедри 

фізичного виховання та спорту;  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 
-ЗОТОВА ОЛЕКСІЯ ЮРІЙОВИЧА, асистента  (0,25ст.)  кафедри фізичного 

виховання та спорту;  

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 
-НАЗАРОВА ЯРОСЛАВА СТЕПАНОВИЧА, асистента  кафедри фізичного 

виховання та спорту.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 
-ХМЕЛЕВСЬКОГО МИКОЛУ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, професора кафедри економіки. 

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 
-ПОЛОНСЬКОГО ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРОВИЧА, професора кафедри економіки. 

 

З наказом ознайомлений:  

 

                                  Дата:                            Підпис  

 
-НОСАЧЕНКА ЮРІЯ СЕМЕНОВИЧА,  доцента  (0,5ст.)  кафедри економіки .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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- ЗЮЗІНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛІВНУ,  доцента  кафедри економіки .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

- ЖЕЛІЗКО ВАЛЕНТИНУ СЕРГІЇВНУ ,  доцента кафедри економіки .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЛЕВЧУК НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ, доцента кафедри економіки; 

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ДУДКУ ТАМАРУ ВІКТОРІВНУ, доцента кафедри економіки. 

 

З наказом ознайомлена:  

 

                                   Дата:                            Підпис  

 

-ПАВЛЮКА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА,  доцента  (0,5ст.) кафедри економіки .  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЯЦЕНКА ІГОРЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, доцента кафедри економіки. 

 

З наказом ознайомлений:  

 

                                  Дата:                            Підпис  

 

-ФЕДОРУК ОЛЕСЮ ВОЛОДИМИРІВНУ, доцента кафедри економіки. 

 

З наказом ознайомлена:  

 

                                  Дата:                            Підпис  

 

-ЛЕВІЩЕНКО ОЛЕНУ СТЕПАНІВНУ, старшого викладача кафедри економіки. 

 

З наказом ознайомлена:  

 

                                  Дата:                            Підпис  

 

-ПАРФЕНТЬЄВУ ОЛЕНУ ГЕННАДІЇВНУ, старшого викладача  кафедри 

економіки .  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ЖИЖОМУ МАРИНУ КОСТЯНТИНІВНУ, асистента кафедри економіки. 

 

З наказом ознайомлена:  

 

                                  Дата:                            Підпис  

 

-КИРИЧЕНКО ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ, асистента  кафедри економіки .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ВАСІЛЬЦОВУ НАТАЛІЮ МИКОЛАЇВНУ, асистента  кафедри економіки .  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЗАДОРОЖНОГО ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА ,  доцента  кафедри 

конституційного та адміністративного права .  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ФЕДЧЕНКО ЛЮДМИЛУ ЮРІЇВНУ, доцента (0,5ст.) кафедри конституційного 

та адміністративного права.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГЕЛИЧ ЮЛІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ, доцента кафедри конституційного та 

адміністративного права;  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ДОБРОВОЛЬСЬКУ ОКСАНУ ЯРОСЛАВІВНУ, професора кафедри іноземної 

філології та перекладу. 

 

З наказом ознайомлена:  

 

                                  Дата:                            Підпис  

 

-КОСІЦЬКУ ОЛЬГУ МИХАЙЛІВНУ ,  доцента  кафедри іноземної філології 

та перекладу.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-МОЗГОВУ ЯРОСЛАВУ ОЛЕКСАНДРІВНУ ,  доцента   кафедри іноземної 

філології та перекладу.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 
-БОЙКА СВЯТОСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА ,  старшого викладача  кафедри 

іноземної філології та перекладу.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 
-ЄГОРОВУ АННУ ВІКТОРІВНУ ,  асистента (0,25ст.)  кафедри іноземної 

філології та перекладу.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

 
-КОВАЛЬСЬКУ ОЛЕНУ МИХАЙЛІВНУ ,  доцента  кафедри  теорії та історії 

держави і  права.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 
-МАЛІНСЬКУ ГАННУ ДМИТРІВНУ,  доцента   кафедри  теорії та історії 

держави і  права.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис :  

 
-ВОЛОШЕНКО ВІКТОРІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ, доцента  кафедри  теорії 

та історії держави і права.  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 
-ШКОДУ АНТОНІНУ ВОЛОДИМИРІВНУ, старшого викладача  кафедри  

теорії та історії держави і права.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ГОРБАНЬ ГАЛИНУ МИХАЙЛІВНУ ,  асистента   кафедри  теорії та історії 

держави і  права.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ДЕМ’ЯНЕНКО МАР’ЯНУ ВОЛОДИМИРІВНУ ,  асистента  кафедри теорії 

та історії держави і права .   

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БАХТІЯРОВУ ХАЛІДАХОН ШАМШИТДІНІВНУ ,  професора (0,75ст.)   

кафедри  філософії та педагогіки.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-СИНЯКОВА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА ,  професора (0,75ст.)  кафедри 

філософії  та педагогіки.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЮРЧЕНКА ЕДУАРДА АНАТОЛІЙОВИЧА ,  доцента  (0,25ст.) кафедри 

філософії  та педагогіки.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЛАВРИНОВИЧ  ОЛЕНУ АНАТОЛІЇВНУ ,  доцента кафедри  філософії  та 

педагогіки.  

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-АЛЄКСЄЄВУ КАТЕРИНУ ІВАНІВНУ ,  доцента  (0,75ст.) кафедри  

філософії  та педагогіки.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БАЛАГУРУ ОЛЕНУ ОЛЕКСАНДРІВНУ, доцента кафедри філософії та 

педагогіки;  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-УРЕНЬОВУ СВІТЛАНУ ДМИТРІВНУ ,  старшого викладача  кафедри 

філософії  та педагогіки;  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЛИСЕНКО ІРИНУ ВІКТОРІВНУ ,  старшого викладача  кафедри 

транспортних технологій .   

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-НАЗАРОВУ АЛІНУ ПАВЛІВНУ,  старшого викладача  кафедри 

транспортних технологій;  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-СЕЛІВАНОВУ НІНЕЛЬ ЮРІЇВНУ, старшого викладача  кафедри 

транспортних технологій;  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЧЕПІЛЬ ОЛЬГУ ОЛЕКСАНДРІВНУ, асистента  кафедри транспортних 

технологій;  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ДАНИЛЕНКО ІННУ ВОЛОДИМИРІВНУ, асистента кафедри 

транспортних технологій;  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГАЛЬОНУ ІНЕСУ  АНАТОЛІЇВНУ ,  асистента  кафедри транспортних 

технологій;  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КУНДУ НЕОНІЛУ ТАРАСІВНУ ,  професора  кафедри міжнародних 

перевезень та митного  контролю.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ДУДНИКА ОЛЕКСІЯ СЕРГІЙОВИЧА ,  доцента кафедри міжнародних 

перевезень та митного контролю;  

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ТРЕТИНИЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА ,  старшого викладача  

кафедри міжнародних перевезень та митного контролю;  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-АНУФРІЄВУ ТЕТЯНУ  ГЕННАДІЇВНУ ,  старшого викладача  кафедри 

міжнародних перевезень та митного контролю;  

 

З наказом ознайомлена :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КОЦЮКА ОЛЕКСАНДРА ЯКОВИЧА ,  професора  кафедри транспортних 

систем та безпеки дорожнього руху.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-РАДКЕВИЧ СВІТЛАНУ ДАВИДІВНУ ,  доцента кафедри  транспортних 

систем та безпеки дорожнього руху.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЯНІШЕВСЬКОГО СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА ,  доцента кафедри 

транспортних систем та безпеки дорожнього руху.  

 

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ХРИСТЕНКО ОЛЕНУ ВСЕВОЛОДІВНУ,  старшого викладача  кафедри  

транспортних систем та безпеки дорожнього руху.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-АРТЕМЧУК ЮЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ ,  асистента  (0,5ст.)  кафедри 

транспортних систем та безпеки дор ожнього руху.  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-СОЛОДЕНКО ЮЛІЮ МИКОЛАЇВНУ ,  асистента кафедри транспортних 

систем та безпеки дорожнього р уху.   

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ОСАДЧУК ІННУ БОРИСІВНУ, асистента  кафедри транспортних систем 

та безпеки дорожнього руху.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-КОРЧЕВСЬКУ АЛІНУ АНАТОЛІЇВНУ,  асистента (0,5ст.)кафедри 

транспортних систем та безпеки дорожнього руху .   

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-САУЛЯК ЛЮДМИЛУ ВАЛЕРІЇВНУ ,  асистента  (0,5ст.)  кафедри  

транспортних систем та безпеки дорожнього руху.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ТІТОВУ НАТАЛІЮ ВОЛОДИМИРІВНУ ,  професора кафедри 

інформаційних систем і технологій.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ПАРОХНЕНКО ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНУ ,  доцента  кафедри інформаційних 

систем і технологій.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ХАРИТОНОВУ ЛЕСЮ ВАСИЛІВНУ ,  доцента  кафедри інформаційних 

систем і технологій.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ВІТРА  МИХАЙЛА БОГДАНОВИЧА,  доцента кафедри інформаційних 

систем і технологій.  

З наказом ознайомлений:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-ЩЕРБАК ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ,  асистента  кафедри  інформаційних 

систем і технологій  
 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ГОЛОЛОБОВА ЮРІЯ ПАВЛОВИЧА ,  професора  кафедри інформаційно -

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЧЕРВЯКОВУ ТЕТЯНУ ІВАНІВНУ ,  доцента  кафедри інформаційно-

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ЛЯСКОВСЬКОГО ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА ,  доцента (0,5ст.) кафедри 

інформаційно -аналітичної діяльності та інформаційної безпеки.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-ІЩЕНКА РУСЛАНА МИКОЛАЙОВИЧА ,  доцента кафедри інформаційно -

аналітичної діяльності та інформаційної безпеки.  

 

З наказом ознайомлений :  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-АЛЄКСЄЄНКО КАТЕРИНУ МИХАЙЛІВНУ ,  старшого викладача  кафедри 

інформаційно -аналітичної діяльності та інформаційної безпеки.  

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

-СУБОТІНУ ВАЛЕНТИНУ КОСТЯНТИНІВНУ ,  старшого викладача  

кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  

 

-БУЛИГУ ОЛЕНУ АНАТОЛІЇВНУ ,  старшого викладача  кафедри 

інформаційно -аналітичної діяльності та інформаційної безпеки.  

 

З наказом ознайомлена:  

 

Дата:                            Підпис:  
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-3Aflq OJIbfy BACIIJIIBIIy' 3acryrlsrKa AeKaEa i[arynrtety MelreAxMeHry'

noricruxu ra rYPtr3MY'

3 gaxagorrl ognafiounexa:

Aara: fliAuuc:

PenroP
M. O.'{vrrITP rIq eH Ko



MIHIcTEpcrtio ocBITvr, I HAyKI,I ynpeinu
HAUroHAJrbnrnfi TpAHcrropttrrrf,ryHrBEpcraTnT

22 rceirH n 2020p, HAKAS N

ffo oco6oBoMy cKJraAy
HayKo B o -rr eAa ro riq nnx
npaqinnurcin

1. KIBITJIBBCbKOTO IZOCI4IIA EAYAPAOBI4qA, AUPEKTOPA

EapcbKoro KoJIeAXy rpaHcrlopry ra 6yaiBHLr rlrBa HTy, norepe Aururpo
gariH.reHHr reprr,riuy Aii KoHTpaKry 30.06.2020 poKy.

3 uara3oM osHafiouleuufi:

[ara:

Percrop M. O.r{vrrrrpHrIeHKo




