
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

“28” грудня 2017 р.                  № 419            м. Житомир  

 

 

Про створення приймальної комісії університету для організації набору студентів у 2018 році 

 

Для проведення робіт з організації набору студентів у 2018 році 
 

Н А К А З У Ю : 
 

1. Розформувати приймальну комісію Житомирського державного технологічного 
університету, створену згідно наказу № 455 від 27.12.2017 р.  
 

2. Сформувати приймальну комісію Житомирського державного технологічного університету 
для набору студентів у 2018 році в складі: 

 

ЄВДОКИМОВ           В.В. ректор університету голова 
приймальної комісії 

ОЛІЙНИК                  О.В. перший проректор заступник голови  
приймальної комісії 

ВИГОВСЬКИЙ        Г.М. проректор з науково-педагогічної 
роботи 

заступник голови  
приймальної комісії 

ДИКИЙ                      А.П. доцент кафедри економічної 
безпеки, публічного управління 
та адміністрування 

відповідальний секретар 

БЕГЕРСЬКИЙ          Д.Б. доцент кафедри автомобілів і 
транспортних систем 

заступник  
відповідального секретаря 

 

Ч Л Е Н И   К О М І С І Ї 
 

ГРОМОВИЙ              О.А. голова відбіркової комісії факультету інженерної механіки (ФІМ), 
декан 

МЕЛЬНИК                О.Л. відповідальний секретар відбіркової комісії ФІМ, доцент кафедри 
металорізальних верстатів та систем 

ДЕНИСЮК                О.Г. голова відбіркової комісії факультету економіки та менеджменту 
(ФЕМ), декан 

САННІКОВА             С.Б. відповідальний секретар відбіркової комісії ФЕМ, ст. викладач 
кафедри гуманітарних і соціальних наук 

КОТЕНКО                  В.В. голова відбіркової комісії гірничо-екологічного факультету (ГЕФ), 
декан 

ОСТАФІЙЧУК        Н.М. відповідальний секретар відбіркової комісії ГЕФ, ст. викладач 
кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. 

МОРОЗОВ                  А.В. голова відбіркової комісії факультету інформаційно-комп’ютерних 
технологій (ФІКТ), декан  

МОРОЗОВ                 Д.С. відповідальний секретар відбіркової комісії ФІКТ, ст. викладач 
кафедри комп’ютеризованих систем управління та автоматики 

ЛАГОВСЬКА            О.А. голова відбіркової комісії факультету обліку і фінансів (ФОФ), декан 

КУЧЕР                      С.В. відповідальний секретар відбіркової комісії ФОФ, доцент кафедри 
обліку і аудиту 

ЛИСЕНКО                 А.В. уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 
розгляду електронних заяв 



АНДРІЙЧУК           М.Ю. студентський ректор  

БЕЛОХВОСТОВА  Н.О. перший студентський проректор 

СИЧ                             С.О. заступник голови первинної профспілкової організації студентів, 
аспірантів та докторантів ЖДТУ 

КОЦЮБА                    І.Г. голова первинної профспілкової організації викладачів та 
співробітників ЖДТУ 

КОВАЛЬ                   Ж.Ц. завідувач аспірантурою та докторантурою  

ОСТАПЧУК              Т.П. завідувач центру післядипломної освіти 

ТУРБОВЕЦЬ             А.В. провідний юрисконсульт 

БАШИНСЬКА          М.Е. провідний спеціаліст центру довузівської освіти та роботи з 
іноземними студентами 

ЯКИМЧУК                 С.Р. технічний секретар приймальної комісії, пров. інженер центру 
довузівської освіти та роботи з іноземними студентами 

ЛИПОВЕЦЬКА         О.Г. заступник начальника управління освіти і науки Житомирської 
обласної державної адміністрації 

 

 

3. Встановити термін роботи приймальної комісії з 01 січня 2018 р. по 31 грудня  
2018 року. 

 
 

 

 

 

Ректор університету         В.В. Євдокимов 

 

 

 

 


