
Протокол №4 
засідання приймальної комісії  

Центральноукраїнського національного технічного університету 
від «30» грудня 2021 року 

 

Присутні: Кропівний В.М – голова  приймальної комісії, Кириченко А.М, 
Богатирьов Д.В., Віхрова Л.Г., Голуб Д.В., Лізунков О.В., Линченко М.Д., Мажара 
В.А., Рудич М.Л., Сторожук М.В., Сало В.М., Скриннік І.О., Шалімова Н.С., 
Юрченко О.В., Яцун В.В., Вдовенко А. О., Шаповал Є.О. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Затвердження складу відбіркових комісій на 2022 рік. 
2.  Затвердження складу предметних  комісій на 2022 рік. 

По першому питанню СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря 
приймальної комісії Богатирьова Д.В., щодо кандидатур для роботи у складі 
відбіркових комісій на 2022 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Кириченко А.М., Шалімова Н.С, які внесли пропозиції затвердити 
склад відбіркових комісій на 2022 рік. 
Результати голосування по п. 1: 

За–17 
Утрималось–0 
Проти–0 

УХВАЛИЛИ:  1. Затвердити подані кандидатури у складі: 
1.1. Економічний факультет: 
Відповідальний секретар відбіркової комісії економічного факультету  Романчук 
Сергій Анатолійович – доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та 
економічної кібернетики. 
Секретарі відбіркової комісії: 
- Запірченко Людмила Дмитрівна – доцент кафедри економіки та 
підприємництва;  
-  Пітел Наталія Сергіївна – доцент кафедри економіки, менеджменту та 
комерційної діяльності; 
- Соколовська Олена Миколаївна – доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин; 
- Загреба Ірина Леонідівна – доцент кафедри фінансів, банківської справи 
та страхування; 
- Фоміна Тетяна Володимирівна – доцент кафедри аудиту, обліку та 
оподаткування; 
- Римар Сергій Петрович – старший викладач кафедри історії, археології, 
інформаційної та архівної справи. 
1.2. Механіко-технологічний факультет. 
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Відповідальний секретар відбіркової комісії механіко-технологічного 
факультету – Мірзак Володимир Якович – старший викладач обробки металів 
тиском та спецтехнологій.  
Секретарі відбіркової комісії: 
- Валявський Іван Анатолійович – доцент кафедри машинобудування, 
механотронікі і робототехніки; 
- Скрипник Олександр Вікторович – доцент кафедри матеріалознавства та 
ливарного виробництва; 
- Босько Віктор Васильович – доцент кафедри кібербезпеки та програмного 
забезпечення; 
- Усік Павло Сергійович – старший викладач кафедри кібербезпеки та 
програмного забезпечення; 
- Савеленко Олена Костянтинівна – старший викладач кафедри 
кібербезпеки та програмного забезпечення 
1.3. Агротехнічний факультет. 
Відповідальний секретар відбіркової комісії факультету сільськогосподарського 
машинобудування – Кісільов Руслан Вікторович – доцент кафедри 
сільськогосподарського машинобудування. 
Секретарі відбіркової комісії: 
-  Лузан Олена Романівна – старший лаборант кафедри 
сільськогосподарського машинобудування; 
- Ковальов Микола Миколайович – старший викладач кафедри загального 
землеробства; 
- Коломієць Людмила Василівна – доцент кафедри екології, ОНС та ЗСЖ. 
1.4. Факультет будівництва та транспорту. 
Відповідальний секретар відбіркової комісії факультету проектування та 
експлуатації машин – Карпушин Сергій Олександрович доцент кафедри 
будівельних, дорожніх машин та будівництва. 
Секретарі відбіркової комісії: 
-  Олійниченко Любов Сергіївна – старший викладач кафедри деталей 
машин та прикладної механіки; 
- Лисенко Сергій Володимирович – доцент кафедри експлуатації та 
ремонту машин; 
- Шепеленко Ігор Віталійович – професор кафедри експлуатації та ремонту 
машин. 
1.5. Факультет автоматики та енергетики. 
Відповідальний секретар відбіркової комісії факультету автоматики та 
енергетики – Мірошніченко Марія Сергіївна – доцент кафедри автоматизації 
виробничих процесів. 
Секретарі відбіркової комісії: 
- Зозуля Валерій Анатолійович – доцент кафедри автоматизації виробничих 
процесів 
- Петрова Катерина Григорівна – доцент кафедри електротехнічних систем 
та енергетичного менеджменту; 
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- Савеленко Іван Володимирович – доцент кафедри електротехнічних 
систем та енергетичного менеджменту; 
1.6. Центр заочної та дистанційної освіти. 
Відповідальний секретар відбіркової комісії центру заочної та дистанційної 
освіти – Кузик Олександр Володимирович – доцент кафедри матеріалознавства 
та ливарного виробництва.  
Секретарі відбіркової комісії: 
- Мороз Сергій Миколайович – доцент кафедри сільськогосподарського 
машинобудування; 
- Савеленко Григорій Володимирович – доцент кафедри економіки та 
підприємництва; 
1.7. Центр підготовки фахівців для зарубіжних країн: 
Відповідальний секретар відбіркової комісії центру підготовки фахівців для 
зарубіжних країн –  Стєннік Вікторія Анатоліївна – керівник центру підготовки 
фахівців для зарубіжних країн; 
Слонь Віктор Вікторович – інспектор центру підготовки фахівців для зарубіжних 
країн. 
1.8. Відділ аспірантури та докторантури: 
Андрощук Ілона Олександрівна – доцент кафедри економіки, менеджменту та 
комерційної діяльності, в.о. завідуюча аспірантурою та докторантурою. 
1.9. Освітній центр «Донбас - Україна» при ЦНТУ:   
 Липчанський Володимир Олександрович - доцент кафедри економіки, 
менеджменту та комерційної діяльності  
По другому питанню СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря 
приймальної комісії Богатирьова Д.В., щодо кандидатур для роботи у складі 
предметних комісій на 2022 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Шалімова Н.С, Сторожук М.В., які внесли пропозиції затвердити 
склад предметних комісій на 2022 рік. 
Результати голосування по п. 2: 

За–17 
Утрималось–0 
Проти–0 

УХВАЛИЛИ:   Затвердити подані кандидатури у складі: 
2.1. Предметна екзаменаційна комісія з біології та хімії: 
Голова комісії – Тунік Тетяна Михайлівна – доцент кафедри екології, 

охорони навколишнього середовища та здорового способу життя; 
Члени комісії:  
Корнічева Галина Іванівна – асистент кафедри загального землеробства 
Андрієнко Ольга Олександрівна – доцент кафедри загального 

землеробства. 
2.2. Предметна екзаменаційна комісія з іноземної мови: 
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Голова комісії – Гавриленко Ольга Миколаївна – доцент кафедри 
іноземних мов. 

Члени комісії:  
Миценко Валерій Іванович – завідувач кафедри іноземних мов; 
Щербина Світлана Володимирівна – доцент кафедри іноземних мов. 
2.3. Предметна екзаменаційна комісія з математики та фізики: 
Голова комісії – Якименко Микола Сергійович – завідувач кафедри вищої 

математики та фізики. 
Члени комісії:  
Кривоблоцька Лариса Миколаївна – доцент кафедри вищої математики та 

фізики;  
Гур’євська Олександра Миколаївна – доцент кафедри вищої математики та 

фізики  
Гуцул Василь Іванович – доцент кафедри вищої математики та фізики.  
2.4. Предметна екзаменаційна комісія з історії України: 
Голова комісії – Бондаренко Олександр Володимирович – доцент кафедри 

історії, археології, інформаційної та архівної справи. 
Члени комісії:  
Орлик Світлана Володимирівна – професор кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи. 
Тупчієнко Микола Петрович – доцент кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи. 
2.5. Предметна екзаменаційна комісія з української  мови і літератури: 
Голова комісії – Глєбова Людмила Василівна – доцент кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи  
Члени комісії:  
Бондаренко Ганна Семенівна – старший викладач кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи;  
Царук Антоніна Петрівна – старший викладач кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи. 

 

 
 


