
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У зв’язку з переміщенням на посадах співробітників, членів стипендіальної 

комісії університету 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити новий склад стипендіальної комісії Центральноукраїнського 

національного технічного університету: 

Голова комісії: 

Кропівний В.М. - ректор університету 

Заступники голови комісії: 

Левченко О.М. – проректор з наукової роботи; 

Сорокіна А.І - головний бухгалтер; 

Бевз О.В. – доцент кафедри ЕРМ, відповідальний за виховну роботу в 

університеті 

Секретар комісії: 

Литвинова Л.М. – старший інспектор навчального відділу 

Члени комісії: 

Віхрова Л.Г. – декан факультету автоматики та енергетики; 

Шалімова Н.С. – декан факультету обліку та фінансів; 

Зайченко В.В. - декан факультету економіки та менеджменту; 

Кириченко А.М. – декан механіко-технологічного факультету; 

Сало В.М. – декан агротехнічного факультету; 

Яцун В.В. - декан факультету будівництва та транспорту; 

Шепеленко І.В. – доцент кафедри ЕРМ, відповідальний за підготовку фахівців 

для зарубіжних країн; 

Царенко І.О. – старший викладач кафедри ЕМКД, в.о. завідувача відділу 

аспірантури та докторантури; 

Коцюрба О.Ю. – доцент кафедри ФБСС, відповідальна за юридичну роботу в 

університеті; 
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Коряк А.С. – голова студентської ради університету; 

Коряк М.В. – заступник голови студентської ради університету; 

Кострик В.О – студентський декан факультету автоматики та енергетики; 

Бондаренко Д.В. – студентський декан факультету обліку та фінансів; 

Ахмадієва В.Ю. – студентський декан агротехнічного факультету; 

Шепотинник Г.Т. – студентський декан факультету економіки та менеджменту; 

Глиняний Д.В. – студентський декан механіко-технологічного факультету; 

Носик В.М. – студентський декан факультету будівництва та транспорту; 

Шаповал Є.О. – голова первинної профспілкової організації студентів. 

Зінь Ю.Є. – голова профбюро студентів факультету економіки та менеджменту; 

Філіна Д.В. – голова профбюро студентів факультету обліку та фінансів; 

Шиндер А.В. – голова профбюро студентів факультету будівництва та 

транспорту; 

Філіпов О.В. – голова профбюро студентів агротехнічного факультету; 

Дудченко А.В. – голова профбюро студентів факультету автоматики та 

енергетики; 

Ткаченко О.П. – голова профбюро студентів механіко-технологічного 

факультету. 

Щельник О.В. – аспірант денної форми навчання. 

 

2. Періодичність засідань стипендіальної комісії – два рази на рік після 

екзаменаційних сесій. У разі необхідності та для вирішення спірних питань 

стипендіальна комісія збирається позачергово. 

3. Канцелярії університету ознайомити з цим наказом членів 

стипендіальної комісії. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 


