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Консультації з дисципліни, що входить до 

кваліфікаційного іспиту 
Склад ДЕК,  дата проведення іспиту 

Кваліфікаційний іспит  

Назва 

дисципліни 

Прізвище та 

ініціали 

консультанта 

Дата, час 

проведення, 

аудиторія 

19.06.2020 р. початок роботи комісії о 9.00, аудиторія №202 

Державний 

земельний 

кадастр 

Мовчан Т.В. 
17.06.2020 о  10.10, 

ауд. 202 

Голова комісії:  

– Юрковський Ростислав Георгійович – професор кафедри 

інженерної геодезії Одеської державної академії будівництва та 

архітектури, кандидат технічних наук, професор; 

Член комісії: 

– Малащук Оксана Степанівна – заступник голови комісії, 

декан інженерно-економічного факультету, к.е.н., доцент 

– Іванова Алла Сергіївна – проректор з науково – педагогічної 

та методичної роботи, к.е.н., доцент; 

– Александровський Іван Романович – завідувач кафедри 

геодезії та природокористування, к.в.н., доцент; 

– Михайлюк Віктор Іванович – завідувач кафедри землеустрою 

та кадастру, д.г.н., професор;  

– Смоленська Лідія Іванівна – заступник декана інженерно-

економічного факультету, старший викладач  кафедри 

землеустрою та кадастру. 

Секретар комісії: 

–  Леонідова Ірина Вікторівна – асистент кафедри геодезії та 

природокористування 

Землевпорядне 

проектування 
Панасюк О.П. 

16.06.2020 о  10.00, 

ауд. 202 

Земельне право 
Смоленська Л.І. 

17.06.2020 о  12.15, 

ауд. 202 

Геодезія 
Александровський І.Р. 

15.06.2020 о  10.10, 

ауд. 202 

Картографія 
Леонідова І.В. 

15.06.2020 о  1215, 

ауд. 202 

 

Захист кваліфікаційної роботи 

 

 

 

Захист кваліфікаційної  роботи 

1 група – 25.06.2020, початок 

роботи комісії о 9.00,  

аудиторія №______ 

2 група – 26.06.2020, початок 

роботи комісії о 9.00,  

аудиторія №______ 

Голова комісії:  

– Юрковський Ростислав Георгійович – професор кафедри 

інженерної геодезії Одеської державної академії будівництва та 

архітектури, кандидат технічних наук, професор; 

Члени комісії: 

– Малащук Оксана Степанівна – заступник голови комісії, декан 

інженерно-економічного факультету, к.е.н., доцент 

– Іванова Алла Сергіївна – проректор з науково – педагогічної та 

методичної роботи, к.е.н., доцент; 

– Александровський Іван Романович – завідувач кафедри геодезії 

та природокористування, к.в.н., доцент; 

– Михайлюк Віктор Іванович – завідувач кафедри землеустрою та 

кадастру, д.г.н., професор;  

– Смоленська Лідія Іванівна – заступник декана інженерно-

економічного факультету, старший викладач  кафедри землеустрою 

та кадастру. 

Секретар комісії: 

– Леонідова Ірина Вікторівна – асистент кафедри геодезії та 

природокористування 

 
Декан факультету                                                                                  В.о.керівника навчально- 

доцент_____________ О.С.Малащук                                                  методичного відділу                 _________Ю.А.Соколова 

 


