
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Приймальної комісії № 38 від 21 листопада 2016 р. 

Присутні: 

Голова Приймальної комісії: 

Ректор Толубко Володимир Борисович 

Заступники голови Приймальної комісії: 

Проректор з науково-педагогічної роботи Беркман Л.Н. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії:  директор навчально-наукового 

центру Явтушенко А.М. 

Заступники відповідального секретаря Приймальної комісії:  

Власенко Вадим 

Олександрович 

начальник навчально-методичного відділу 

освітньої діяльності факультету 

телекомунікацій, за напрямом підготовки 

фахівців факультету телекомунікацій 

Навчально-наукового інституту 

телекомунікацій та інформатизації 

Панадій Сергій Васильович начальник навчально-методичного відділу 

освітньої діяльності факультету 

інформаційних технологій, за напрямом 

підготовки фахівців факультету 

інформаційних технологій Навчально-

наукового інституту телекомунікацій та 

інформатизації 

Гуменюк Валентин 

Валентинович 

начальник навчально-методичного відділу 

освітньої діяльності Навчально-наукового 

інституту захисту інформації, за напрямом 

підготовки фахівців Навчально-наукового 

інституту захисту інформації 

Щербина Володимир 

Миколайович 

начальник навчально-методичного відділу 

освітньої діяльності Навчально-наукового 

інституту менеджменту та підприємництва, 

за напрямом підготовки фахівців  

Навчально-наукового інституту 

менеджменту та підприємництва 

 



Уповноважені особи з питань прийняття та розгляду електронних заяв: 

Кирсенко Ірина  

Володимирівна 

методист вищої категорії навчально-

методичного відділу освітньої діяльності 

Факультету телекомунікацій Навчально-

наукового інституту телекомунікацій та 

інформації 

 

Євдокимова Ніна  

Кирилівна 

методист вищої категорії навчально-

методичного відділу освітньої діяльності  

Факультету інформаційних технологій 

Навчально-наукового інституту 

телекомунікацій та інформації 

Ярош Володимир 

Олександрович 

 

методист вищої категорії навчально-

методичного відділу освітньої діяльності 

Навчально-наукового інституту захисту 

інформації 

 

Телюк Алла Олексіївна 

 

інженер 1 категорії навчально-методичного 

відділу освітньої діяльності Навчально-

наукового інституту менеджменту та 

підприємництва 

  

Уповноважена особа з питань визначення правової оцінки пільгових 

категорій громадян: 

Сіленко Сергій 

Олександрович 

юрисконсульт І категорії 

Члени приймальної комісії :  

Козелков Сергій Вікторович директор Навчально-наукового інституту 

телекомунікацій та інформатизації 

Коршун Наталія 

Володимирівна 

декан Факультету телекомунікацій 

Бондарчук Андрій Петрович декан Факультету інформаційних технологій 

Наконечний Володимир 

Сергійович 

директор Навчально-наукового інституту 

захисту інформації 

Федюнін Сергій Анатолійович директор Навчально-наукового інституту 

менеджменту та підприємництва 

Ващенко Олександр Петрович заступник директора Навчально-наукового 

інституту менеджменту та підприємництва 

Ольховая Ірина 

Олександрівна 

заступник директора Навчально-наукового 

інституту заочного та дистанційного 

навчання 



Дещинський Юрій 

Леонтійович 

директор Львівського коледжу Державного 

університету телекомунікацій 

Корсаков Дмитро 

Олексійович 

директор Харківського коледжу Державного 

університету телекомунікацій 

Дробик Олександр 

Васильович  

Заступник директора Навчально-наукового 

центру 

Гаврилко Євген 

Володимирович 

завідувач  відділу організації проведення 

підготовки та атестації аспірантів та 

докторантів 

Дищук Анатолій 

Станіславович 

голова профспілкового комітету, директор 

центру документаційно-інформаційного 

забезпечення та контролю 

Львовський Сергій 

Миколайович 

начальник відділу кадрів 

Похабова Ірина Едуардівна начальник відділу з питань соціальних та 

навчальних проблем студентів  

Бондаренко Євгеній 

Олександрович  

голова Студентської ради Університету 

Школьний Іван 

Олександрович 

голова Студентської ради факультету 

телекомунікацій Навчально-наукового 

інституту телекомунікацій та інформатизації 

Щетініна Анастасія Артурівна голова Студентської ради факультету 

інформаційних технологій Навчально-

наукового інституту телекомунікацій та 

інформатизації 

Приходько Владислав 

Олександрович 

голова Студентської ради Навчально-

наукового інституту захисту інформації 

Кравченко Родіон 

Миколайович 

голова Студентської ради Навчально-

наукового інституту менеджменту та 

підприємництва 

  
 

Порядок денний: 1. Розгляд  Правил прийому до Державного університету 

телекомунікацій у 2017 році. 

2. Затвердження складу Приймальної комісії у 2017 році. 

Слухали: 1. Правила прийому  до  Державного університету 

телекомунікацій у 2017 році,  доповідач – відповідальний 

секретар Приймальної комісії Явтушенко А.М. 

Обговорення: Всі члени Приймальної комісії прийняли активну участь 

в обговоренні зазначеного питання. 



Ухвалили: 1. Рекомендувати до затвердження Вченою радою 

Університету Правила прийому до Державного 

університету телекомунікацій у 2017 році.  

2. Затвердити Приймальну комісію Державного 

університету телекомунікацій на 2017 рік у складі: 

  

Голова Приймальної комісії: 

Толубко Володимир 

Борисович 

ректор Державного університету 

телекомунікацій 

Заступник голови Приймальної комісії: 

Беркман Любов Наумівна проректор з науково-педагогічної 

роботи 

Відповідальний секретар Приймальної комісії: 

Явтушенко Анатолій 

Миколайович 

директор навчально-наукового 

центру 

Заступники відповідального секретаря Приймальної комісії: 

Власенко Вадим 

Олександрович 

начальник навчально-методичного 

відділу освітньої діяльності 

факультету телекомунікацій, за 

напрямом підготовки фахівців 

факультету телекомунікацій 

Навчально-наукового інституту 

телекомунікацій та інформатизації 

Панадій Сергій Васильович начальник навчально-методичного 

відділу освітньої діяльності 

факультету інформаційних 

технологій, за напрямом підготовки 

фахівців факультету інформаційних 

технологій Навчально-наукового 

інституту телекомунікацій та 

інформатизації 

Гуменюк Валентин 

Валентинович 

начальник навчально-методичного 

відділу освітньої діяльності 

Навчально-наукового інституту 

захисту інформації, за напрямом 

підготовки фахівців Навчально-

наукового інституту захисту 

інформації 



Щербина Володимир 

Миколайович 

начальник навчально-методичного 

відділу освітньої діяльності 

Навчально-наукового інституту 

менеджменту та підприємництва, за 

напрямом підготовки фахівців  

Навчально-наукового інституту 

менеджменту та підприємництва 

 

Уповноважені особи з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв: 

Кирсенко Ірина  

Володимирівна 

методист вищої категорії навчально-

методичного відділу освітньої 

діяльності Факультету 

телекомунікацій Навчально-

наукового інституту телекомунікацій 

та інформації 

Євдокимова Ніна  

Кирилівна 

методист вищої категорії навчально-

методичного відділу освітньої 

діяльності  

Факультету інформаційних 

технологій Навчально-наукового 

інституту телекомунікацій та 

інформації 

Ярош Володимир 

Олександрович 

 

методист вищої категорії навчально-

методичного відділу освітньої 

діяльності Навчально-наукового 

інституту захисту інформації 

Телюк Алла Олексіївна 

 

інженер 1 категорії навчально-

методичного відділу освітньої 

діяльності Навчально-наукового 

інституту менеджменту та 

підприємництва 

  

Уповноважена особа з питань визначення правової оцінки пільгових 

категорій громадян: 

Сіленко Сергій 

Олександрович 

юрисконсульт І категорії 

Члени приймальної комісії :  

 

Козелков Сергій Вікторович директор Навчально-наукового 

інституту телекомунікацій та 

інформатизації 

Коршун Наталія 

Володимирівна 

декан Факультету телекомунікацій 



Бондарчук Андрій Петрович декан Факультету інформаційних  

технологій 

Наконечний Володимир 

Сергійович 

директор Навчально-наукового 

інституту захисту інформації 

Федюнін Сергій Анатолійович директор Навчально-наукового 

інституту менеджменту та 

підприємництва 

Ващенко Олександр Петрович заступник директора Навчально-

наукового інституту менеджменту та 

підприємництва 

Ольховая Ірина 

Олександрівна 

заступник директора Навчально-

наукового інституту заочного та 

дистанційного навчання 

Дещинський Юрій 

Леонтійович 

директор Львівського коледжу 

Державного університету 

телекомунікацій 

Корсаков Дмитро 

Олексійович 

директор Харківського коледжу 

Державного університету 

телекомунікацій 

Дробик Олександр 

Васильович  

заступник директора Навчально-

наукового центру 

Гаврилко Євген 

Володимирович 

завідувач  відділу організації 

проведення підготовки та атестації 

аспірантів та докторантів 

Дищук Анатолій 

Станіславович 

голова профспілкового комітету, 

директор центру документаційно-

інформаційного забезпечення та 

контролю 

Львовський Сергій 

Миколайович 

начальник відділу кадрів 

Похабова Ірина Едуардівна начальник відділу з питань 

соціальних та навчальних проблем 

студентів  

Бондаренко Євгеній 

Олександрович  

голова Студентської ради 

Університету 

Школьний Іван 

Олександрович 

голова Студентської ради 

факультету телекомунікацій 

Навчально-наукового інституту 

телекомунікацій та інформатизації 

 

 



 

 


