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11 грудня 2017 р.         № 468 
 

Про затвердження складу 

приймальної комісії на 2018 р. 
 

Згідно «Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу», 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015р. №1085, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015р. за № 1353/27798 
 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити приймальну комісію університету на 2018 рік у складі: 

Голова приймальної комісії: БЄЛІКОВ Сергій Борисович, ректор ЗНТУ 

 секретаріат: 

ПРУШКІВСЬКИЙ Володимир Геннадійович – заступник голови, перший проректор; 
ЯРИМБАШ Сергій Тимофійович – заступник голови, проректор з НПР і ВС; 
ПІЗА Дмитро Макарович – заступник голови, проректор з НПР та ППРУ; 
НАУМИК Валерій Владиленович – заступник голови, особа, яка визначена відповідальною 
за організацію прийому до аспірантури та докторантури, проректор з НРтаМД; 
ГРЕШТА Віктор Леонідович – відповідальний секретар приймальної комісії, професор 
кафедри ФМ; 
ПАРХОМЕНКО Андрій Валентинович - заступник відповідального секретаря, доцент 
кафедри МіТЛВ; 
КАПЛІЄНКО Олександр Олегович – заступник відповідального секретаря, ст. викладач 
кафедри ЕЕА; 
ШИЛО Сергій Іванович – заступник відповідального секретаря, адміністратор програмних 
засобів доступу до ЄДЕБО, особа, яка визначена відповідальною за внесення відомостей та 
даних від ЗНТУ до ЄДЕБО, особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 
електронних заяв, ст. викладач кафедри ЕЕА. 
 

 члени приймальної комісії: 
 

СИЛЕНКО Ольга Михайлівна – головний бухгалтер ЗНТУ; 
ПЕТРОВА Тетяна Миколаївна – начальник юридичного відділу ЗНТУ, головний 
юрисконсульт ЗНТУ; 
ІВАНЧЕНКО Андрій Володимирович – голова профкому студентів, аспірантів та 
докторантів ЗНТУ; 
ЗІНЧЕНКО Марина Михайлівна – заступник голови профкому студентів ЗНТУ; 
НІКОЛАЄНКО Тетяна Дмитрівна – заступник голови студентського самоврядування ЗНТУ, 
студентка гр. ФЕУ – 113м; 
СОКОЛОВ Євгеній Петрович – директор центру доуніверситетської підготовки ЗНТУ; 
СОЛОВЙОВА Тетяна Василівна – провідний фахівець центру доуніверситетської 
підготовки ЗНТУ; 
ПЕТРУША Юрій Петрович – голова профспілки співробітників ЗНТУ. 
 



 голови предметних екзаменаційних комісій: 
 

П’ЯНКОВ Володимир Павлович – голова предметної екзаменаційної комісії з математики, 
доцент кафедри вищої та загальної математики; 
ПРАВДА Михайло Іванович – голова предметної екзаменаційної комісії з фізики, доцент 
кафедри фізики; 
ЖУКОВА Наталія Михайлівна – голова предметної екзаменаційної комісії з іноземної мови, 
доцент кафедри іноземних мов; 
БОНДАРЧУК Катерина Сергіївна – голова предметної екзаменаційної комісії з української 
мови та літератури, доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки;  
БРАЦУН Оксана Іванівна – голова предметної екзаменаційної комісії з російської мови, ст. 
викладач кафедри українознавства та загальної мовної підготовки; 
КОРНІЄНКО Ольга Миколаївна – голова предметної екзаменаційної комісії з географії, 

доцент кафедри міжнародного туризму; 

ЄРМОЛАЄВА Алла В’ячеславівна – голова предметної комісії з біології, старший викладач 

кафедри спеціальної освіти та реабілітології; 

ДЄДКОВ Микола Васильович – голова предметної екзаменаційної комісії з історії України, 

декан гуманітарного факультету; 

ДЕМИДЕНКО Олександр Іванович – голова предметної екзаменаційної комісії з проведення 

творчих конкурсів при вступі за спеціальністю «дизайн», професор кафедри дизайну; 

МАЗІН Василь Миколайович - голова предметної екзаменаційної комісії з проведення 

творчого конкурсу при вступі за спеціальністю «фізична культура і спорт», завідувач 

кафедри управління фізичною культурою та спортом; 

ВОЛИНЕЦЬ Галина Миколаївна - голова предметної екзаменаційної комісії з проведення 

творчого заліку, який передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника (у 

тому числі здобутої раніше професійної підготовки), необхідних для здобуття вищої освіти 

за спеціальністю «журналістика», доцент кафедри журналістики. 
 

 голови відбіркових комісій: 
 

КУЗЬКІН Олексій Феліксович – декан транспортного факультету; 

АНТОНОВ Микола Леонідович – декан електротехнічного факультету; 

ГЛУШКО Василь Іванович – декан машинобудівного факультету; 

КАБАК Владислав Семенович – декан факультету радіоелектроніки та телекомунікацій; 

КАСЬЯН Микола Миколайович – декан факультету комп’ютерних наук та технологій; 

КОРОЛЬКОВ Владислав Васильович – декан факультету економіки та управління; 

ДЄДКОВ Микола Васильович – декан гуманітарного факультету; 

КЛИМОВ Олександр Володимирович – декан інженерно-фізичного факультету;  

ПУЩИНА Ірина Вікторівна – декан факультету управління фізичною культурою та 

спортом; 

ВАСИЛЬЄВА Олена Олексіївна – декан факультету міжнародного туризму та управління 

персоналом; 

ГАЙВОРОНСЬКА Таїсія Олексіївна – декан факультету соціальних наук; 

ФІЛЕЙ Юрій Володимирович – декан юридичного факультету; 

АНТИПЕНКО Євген Юрійович – виконуючий обов’язки декана факультету будівництва, 

архітектури та дизайну; 

ТРЕТЯК Валентина Іванівна – голова відбіркової комісії з організації прийому документів 

при вступі на навчання до аспірантури та докторантури; 

ПЛИНОКОС Дмитро Дмитрович – голова відбіркової комісії з організації прийому 

документів іноземних громадян та осіб без громадянства, перевірки особових справ і 

визначення громадянства абітурієнтів, встановлення відповідності вступника-іноземця 

умовам прийому на навчання за обраною спеціальністю та прийняття рішень щодо 

володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу 

та вступу до ЗНТУ, в.о. керівника центру інтернаціоналізації та міжнародного 

співробітництва. 



 

2. Відповідальному секретареві професору ГРЕШТІ В.Л. до 28 грудня 2017р. 

розробити та подати на затвердження Вченою радою ЗНТУ Правила прийому до 

Запорізького національного технічного університету в 2018 році. 

3. Відповідальному секретареві професору ГРЕШТІ В.Л. у належні терміни 

розробити проекти положень та подати на затвердження склади предметних 

екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій, 

предметних комісій, апеляційних комісій, відбіркових комісій. 

 

 


