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Про затвердження складу приймальної 
комісії університету у 2018 році

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року 

№ 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за 

№ 1397/ 31265 та «Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245), з метою координації діяльності 

підрозділів університету з прийому документів, проведення вступних 

випробувань абітурієнтів, які вступають на навчання у 2018 році:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такий склад приймальної комісії:

МАЗУР - ректор університету, голова приймальної комісії
Віктор Анатолійович університету

ДАРМОГРАЙ - в.о. проректора з науково-педагогічної та навчальної 
Ольга Вікторівна роботи, заступник голови приймальної комісії

університету

СПІРІДОНОВА - проректор з виховної роботи та гуманітарної політики, 
Любов Михайлівна заступник голови приймальної комісії університету

ЯНЧУК
Г алина Василівна

ГОНЧАРУК 
Інна Вікторівна

- проректор з науково-педагогічної і фінансово- 
економічної роботи

- т.в.о. проректора з наукової роботи



КИРИЛЮК 
Валентина Михайлівна

БУДЖ
Руслан Володимирович 

КАЗЬМІР
Валентина Анатоліївна

ЦУРКАН 
Олег Васильович

КУШНІР
Олександр Михайлович

КУЧЕРЯВИЙ 
Віталій Петрович

КОНДРАТОВА 
Марина Володимирівна

ЖУК
Тетяна Миколаївна

СОЛОНА 
Олена Василівна

ГОНЧАРУК 
Тетяна Вікторівна

ШАПОВАЛЮК 
Людмила Олегівна

-  заступник директора департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької 
облдержадміністрації (за згодою)

директор технологічно-промислового коледжу 
Вінницького НАУ, заступник голови приймальної 
комісії університету, голова приймальної комісії 
коледжу

директор Могилів-Подільського технолого- 
економічного коледжу Вінницького НАУ, заступник 
голови приймальної комісії університету, голова
приймальної комісії коледжу

- в.о. директора Ладижинського коледжу Вінницького
НАУ, заступник голови приймальної комісії
університету, голова приймальної комісії коледжу

директор Верхівського сільськогосподарського 
коледжу Вінницького НАУ, заступник голови 
приймальної комісії університету, голова приймальної 
комісії коледжу

- в.о. директора Чернятинського коледжу Вінницького
НАУ, заступник голови приймальної комісії
університету, голова приймальної комісії коледжу

- директор Немирівського коледжу будівництва та 
архітектури Вінницького НАУ, заступник голови 
приймальної комісії університету, голова приймальної 
комісії коледжу

- заступник директора з гуманітарної освіти та 
виховання Брадлавського агроекономічного коледжу 
Вінницького НАУ, заступник голови приймальної 
комісії університету, заступник голови приймальної 
комісії коледжу

голова первинної профспілкової організації 
працівників Вінницького НАУ

- учений секретар, в.о. завідувача відділу аспірантури і 
докторантури університету

- директор центру довузівської підготовки, прийому на 
навчання та виховної роботи університету



томляк
Таїса Сергіївна

- начальник юридичного відділу університету

НАГАЄВСЬКА 
Оксана Володимирівна

- директор навчально-наукового центру університету

БАНДУРА
Валентина Миколаївна

- декан факультету механізації сільського господарства 
університету

ДІДУР
Ігор Миколайович

- декан агрономічного факультету університету

МЕЛЬНИЧУК 
Ольга Федорівна

- декан факультету менеджменту та права університету

СКОРОМНА 
Оксана Іванівна

- декан факультету технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва університету

ТОМЧУК 
Олеся Валеріївна

- декан факультету обліку та аудиту університету

ШАМАНСЬКА 
Олена Ігорівна

- декан факультету економіки та підприємництва 
університету

КОЛІСНИК 
Олег Миколайович

відповідальний секретар приймальної комісії 
університету

МАРЦЕНЮК- 
РОЗАРЬОНОВА 
Олена Василівна

- заступник відповідального секретаря приймальної 
комісії університету

ТЕЛЕКАЛО 
Наталія Валеріївна

- заступник відповідального секретаря приймальної 
комісії університету із заочної форми навчання

ОСТРОВСЬКА 
Олеся Володимирівна

- провідний фахівець приймальної комісії центру 
довузівської підготовки, прийому на навчання та 
виховної роботи, уповноважена особа приймальної 
комісії університету з питань прийняття та розгляду 
електронних заяв

КОЗАК
Катерина Василівна

- голова первинної профспілкової організації студентів 
Вінницького НАУ

ДОВГАНЬ 
Павло Олегович

- голова студентської ради університету



2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 20 грудня 2016 року № 

362 «Про затвердження складу приймальної комісії університету у 2017 

році».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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