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Про склад приймальної  

комісії університету 

 

Для організації та проведення прийому студентів у 2021 році 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити склад приймальної комісії: 

1.  Скиба М.Є. – ректор університету, голова приймальної комісії; 

2.  Матюх С. А. – проректор з науково-педагогічної роботи, заступник голови 

приймальної комісії; 

3. Мартинюк А.В. – доцент кафедри галузевого машинобудування та 

агроінженерії, відповідальний секретар приймальної комісії;  

4. Синюк  О.М. – проректор з наукової роботи;  

5. Йохна М.А. – проректор із міжнародних зв’язків; 

6. Фомов А.Д. – проректор з АГР та ВН; 

7. Харчук А.М. – заступник директора департаменту, начальник управління 

професійної освіти та ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 

Хмельницької ОДА; 

8. Лопатовський В.Г. – директор центру аналітики, моніторингу та організації 

навчального процесу;  

9. Бондаренко М.І. – декан факультету економіки і управління; 

10. Савенко О.С. – декан факультету програмування, комп’ютерних та 

телекомунікаційних систем; 

11.  Третько В.В. – декан факультету міжнародних відносин; 

12.  Домбровський А.Б.– декан факультету технологій та дизайну; 

13.  Станіславова Л.Л. – декан гуманітарно-педагогічного факультету; 

14.  Олександренко В.П. – декан факультету інженерної механіки; 

15.  Мазур М.П. – керівник навчального центру  заочно-дистанційної освіти;  

16. Гончарук А.М. – доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, 

заступник відповідального секретаря, відповідальний за формування бази даних 

тестових завдань та проведення іспитів у формі тестів, паперово-комп’ютерної обробки 

результатів; 



  

17. Дзюба М.І. – ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин, 

начальник відділу по роботі з іноземними студентами; 

18. Бідюк В.Д. – ст. викладач кафедри фізики та електротехніки, відповідальний 

за тестування абітурієнтів на вступних випробуваннях; 

19.  Помаранська Т.В. – інженер ІІ кат. відділу інформаційного менеджменту та 

працевлаштування випускників, заступник відповідального секретаря, адміністратор 

ЄДЕБО приймальної комісії, відповідальний за обробку і надання Міністерству освіти і 

науки України та іншим державним структурам інформації про вступну кампанію; 

20.  Васильківська Л.В. – ст. лаборант відділу інформаційного менеджменту та 

працевлаштування випускників, матеріально-відповідальна особа та технічний секретар 

приймальної комісії; 

21.  Багрій В.Н. – доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, 

відповідальна за переводи і поновлення та технічний секретар приймальної комісії; 

22.  Машовець Н.С. – доцент кафедри основ проектування, відповідальна за 

прийом документів, що підтверджує пільгові категорії вступників; 

23. Мостовий С.В. – зав. лабораторією кафедри комп'ютерної інженерії та 

системного програмування, відповідальний за формування бази даних тестових завдань 

для вступу; 

24. Козак С.В. – старший лаборант кафедри кібербезпеки та комп’ютерних 

системних мереж;  

25. Олійник Л.В. – доцент кафедри української філології; 

26. Заржицька О.П. – начальник планово-фінансового відділу; 

27. Красильникова Г.В. – завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти; 

28. Бойко Ю.М. – начальник навчально-дослідної частини; 

29. Петяк В.І. – завідувач аспірантури та докторантури; 

30. Тебляшкіна Л.І. – завідувач відділу ліцензування, акредитації та підготовки 

документів про вищу освіту; 

31. Магльона А.В. – голова студентської  ради університету; 

32. Вичавка А.А. – голова профкому студентів університету; 

33. Айвазян О.Б. – директор наукової бібліотеки; 

34. Байдич Л.Е. – начальник відділу виховної роботи; 

35. Кльоц Ю.П. – начальник ІКЦ; 

36. Ночка Ю.І. – директор студмістечка. 

2. Завідувачу канцелярією Бондар Л.М. наказ довести до осіб, зазначених в п. 1 

наказу. 

3. Контроль виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи Матюха С.А. 

 

Ректор   Скиба М.Є. 
 

Проект наказу вносить: 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи             

 

                                                         С.А. Матюх  

 

 

Погоджено: 

Начальник відділу кадрів 

 

               

                                        І.С. Мартинюк               

                                          

 

 


