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Про затвердження складу 
дільничних виборчих комісій

Н А К А З

з метою належної організації виборів ректора Національного авіаційного 
університету відповідно до п. 1.7. та п. 4.11. Положення про вибори ректора 
Національного авіаційного університету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступний склад дільничних виборчих комісій:
1.1. По дільниці № 1 (просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, корпус 1, 

зала Вченої ради):
-  Сітко Алла Василівна, доцент кафедри англійської філології і перекладу 

Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій і'олова комісії;
-- Терещенко Лідія Юріївна, доцент кафедри інженерії програмного 

забезпечення Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії-  
заступник голови комісії;

-  Ковальчук Юлія Сергіївна, провідний фахівець ректорату -  секретар 
комісії;

-  Струк Ірина Василівна, доцент кафедри англійської філології і 
перекладу Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій;

-  Грутман Валентина Сергіївна, фахівець навчальної лабораторії 
комп’ютерних технологій інженерної графіки кафедри ко.мп’ют^рних технологій 
дизайну і графіки Факультету архітектури, будівництва та дизайну;

-  Якименко Світлана Іванівна, фахівець І категорії сектор психолого- 
педагогічної роботи;

-  Шутко Володимир Миколайович, завідувач кафедри електроніки, 
робототехніки і технологій моніторингу та іптернету речей Факулілету 
аеронавігації, електроніки та телекомунікацій;

-  Колганова Олена Олегівна, старший викладач кафедри інженерії 
програмного забезпечення;

-  Легенький Артем Миколайович, провідний юрисконсульт юридичного 
відділу.

1.2. По дільниці № 2 (просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, корпус 1, 
актова зала):

-  Циганій Світлана Олексіївна, завідувач сектора РК та реклами - голова 
комісії;

-  Зиков Олег Сергійович, науковий співробітник наукової групи кафедри 
аеронавігаційних систем Науково-дослідної частини -  заступник голови комісії;

-  Сидоренко Олександр Юрійович, заступник декана Аерокосмічного 
факультету -  секретар комісії;

-  Юцкевич Святослав Сергійович, доцент кафедри конструкції літальних 
апаратів Аерокосмічного факультету;

-  Бельченко Віталій Геннадійович, заступник начальника відділу 
інтегрованих інформаційних технологій;

-  Левченко Ольга Олегівна, технік Навчальної лабораторії авіаційних 
комп’ютерно-інтегрованих комплексів;

-  Наумов Ігор Євгенович, заступник начальника відділу Навчального 
центру авіаційних тренажерів;

-  Положевець Ганна Андріївна, доцент кафедри авіоніки Факультету 
аеронавігації, електроніки та телекомунікацій;

-  Леньо Галина Іванівна, інженер навчально-методичного центру 
”А\'іагіопЕп§ІізЬ".

1.3. По дільниці № З (просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, корпус 4, 
бібліотека);

-  Гайворонська Ольга Анатоліївна, фахівець І категорії сектору 
координації діяльності спільних міжнародних структур — голова комісії;

-  Батюк Володимир Аркадійович, тренер-викладач центру спорту та 
здоров’я -  заступник голови комісії;

-  Архипченко Ірина Леонідівна, провідний еконо.міст відділу матеріально- 
технічного забезпечення -  секретар комісії;

-  Попов Олександр Вікторович, завідувач кафедри підтримання льотної 
придатності повітряних суден Аерокосмічного факультету;

-  Бабінова Ольга Валер’янівна, провідний економіст відділу матеріально- 
технічного забезпечення;

-  Кільбурт Наталія Любомирівна, провідний фахівець відділу 
матеріально-технічного забезпечення;

-  Авраменко Андрій Михайлович, завідувач сектора зберігання та обліку 
матеріальних цінностей;

-  Авраменко Вікторія Вікторівна, провідний фахівець навчально- 
методичного відділу Навчально-наукового інституту неперервної освіти;

-  Слюняєв Артем Сергійович, заступник директора Навчально- 
консультативного центру підвищення кваліфікації Навчально-наукового 
інституту неперервної освіти.

1.4. По дільниці № 4 (просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, корпус 9, 
ауд.102):

-  Бєлова Світлана Володимирівна, провідний фахівець Факультету 
аеронавігації, електроніки та телекомунікацій -  голова комісії;

-  Гончарук Галина Іванівна, інспектор відділу організаційної роботи в 
Уртожитках -  заступник голови комісії;

-  Новакова Ольга Львівна, сторож служби охорони -  секретар комісії;
-  Смерічевський Сергій Францович -  завідувач кафедри маркетингу 

Факультету економіки та бізнес-адміністрування;
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-  Поканевич Юрій Вікторович, доцент кафедри маркетинг}' Факультету 
економіки та бізнес-адміністрування;

-  Попович Оксана Василівна, заступник декана Факультету економіки та 
бізнес-адміністрування;

-  Косова Тетяна Дмитрівна, провідний фахівець сектору аналізу, 
планування та моніторингу відділу управління та адміністрування;

-  Тофанчук Анатолій Тимофійович, доцент кафедри економіки 
повітряного транспорту Факультету економіки та бізнес-адміністрування;

-  Задерака Наталія Миколаївна, старший викладач кафедри обліку та 
аудиту Факультету економіки та бізнес-адміністрування.

1.5. По дільниці № 5 (просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, корпус 11, 
ауд.111);

-  Гайворонська Крістіна Русланівна, інспектор відділу організаційної 
роботи в гуртожитках студентського містечка -  голова комісії;

-  Гайворонська Наталія Анатоліївна, старший лаборант кафедри 
іноземних мов Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій — заступник 
голови комісії;

-  Мирончук Ольга Борисівна, начальник відділу внутрішнього аудиту -  
секретар комісії;

-  Дикий Віталій Федорович, провідний фахівець відділу внутрішнього 
аудиту;

-  Чебан Анатолій Анатолійович, начальник відділу з питань запобігання 
та виявлення корупції;

-  Пристинська Ольга Євгеніївна, головний механік авіаційно-технічної 
бази Центру льотної підготовки НАУ (РТО);

-  Матвійчук Ніна Миколаївна, технік деканату Факультету лінгвістики та 
соціальних комунікацій;

-  Сіденко Людмила Миколаївна, старший лаборант навчально-наукової 
лабораторії управління зовнішньоекономічними процесами кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств Факультету транспорту, 
менеджменту і логістики;

-  Павлюх Віталій Дмитрович, старший адміністратор готельного блоку
студентського .містечка. | і

1.6. По дільниці № 6 (вул. Гарматна 53, м. Київ, 03058, примішення ЦАП 
НПВ у гуртожитку № 4):

-  Козаков Павло Юрійович, провідний інженер відділу технічних засобів 
навчання -  голова комісії;

-  Степаненко Олександр Федорович, провідний фахівець Факультету 
кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії -  заступник голови комісії;

-  Стрільник Віктор Анатолійович, сторож служби охорони -  секретар 
комісії;

-  Алпатова Олександра Валентинівна, заступник декана Факультету 
лінгвістики та соціальних комунікацій;

-  Веннікова Катерина Миколаївна, провідний фахівець Факультету 
лінгвістики та соціальних комунікацій;

-  Лодченко Юлія Олександрівна, провідний фахівець Факультету 
лінгвістики та соціальних комунікацій;



-  Ящук Олеся Петрівна, старший викладач кафедри іноземних мов за 
фахом Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій;

-  Цверава Валентина Василівна, провідний фахівець лабораторії кафедри 
української мови та культури Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій;

-  Радкевич Віталій Васильович, водій автотранспортних засобів 
транспортного відділу.

1.7. По дільниці № 7 (просп. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, корпус 8, 
ауд. 106):

-  Гань Наталія Вячеславівна, фахівець 1 категорії Інституту міжнародного 
співробітництва та освіти — голова комісії;

-  Михальченко Олексій Анатолійович, в.о. директора Навчально- 
наукового інституту неперервної освіти -  заступник голови комісії;

-  Зоренко Катерина Романівна, старший лаборант з вишою освітою 
кафедри технологій управління Навчально-наукового інституту неперервної 
освіти -  секретар комісії;

-  Смирнова Людмила Іванівна, сторож служби охорони;
-  Велькова Дар’я Сергіївна, технік сектору комунікацій;
-  Нипор Андрій Володимирович, водій транспортно-прибиральної 

машини транспортного відділу;
-  Батрак Олег Григорович, директор Навчально-консультативного центру 

комплексної безпеки та захисту критичної інфраструктури;
-  Захарія Роман Романович, провідний фахівець лабораторії електронних 

засобів дистанційного навчання;
-  Стеценко Ігор Миколайович, водій автотранспортних засобів 

транспортного відділу.
1.8. По дільниці № 8 (вул. Гарматна 53, м. Київ, 03058, примішення

гуртожитку 4); ..
-  Станко Петро Олександрович, директор студентського містечка -  голова 

комісії;
-  Нестеренко Катерина Сергіївна, декан Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії-заступник голови комісії;
-  Стариченко Ірина Михайлівна, бухгалтер І категорії -  секретар комісії;
-  Грутман Лев Олексійович, провідний фахівець відділу з організації 

корпоративного управління;
-  Зибін Сергій Вікторович, завідувач кафедри інженерії програмного 

забезпечення Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії;
-  Трембовецький Максим Петрович, професор кафедри інженерії 

програмного забезпечення Факультету кібербезпеки, комп’ютерної та програмної 
інженерії;

-  Дружинін Володимир Анатолійович, в.о. проректора з наукової роботи;
-  Ситник Людмила Іванівна, провідний фахівець Факультету 

кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії;
-  Приходько- Марія Олександрівна, провідний фахівець сектору 

забезпечення відділу матеріально-технічного забезпечення.
1.9. По дільниці № 9 (Відокремлений структурний підрозділ (далі -  ВСП) 

«Фаховий коледж інформаційних технологій та зе.млевпорядкування Національного 
авіаційного університету», вул. Дружківська, 6, 03113, м. Київ, 2 корпус, ауд. 109):



-  Троян Наталія Миколаївна, діловод ВСП «Фаховий коледж 
інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного 
університету» — голова комісії;

-  Бєлов Микола Петрович, провідний інженер відділу технічного 
обслуговування та ремонту Навчально-виробничого центру «Автомобільна 
технічна база НАУ» -  заступник голови комісії;

-  Безносько В’ячеслав'Михайлович, лаборант лабораторії транспортних 
технологій ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та 
землевпорядкуванняНаціонального авіаційного університету» -  секретар комісії;

-  Дударенко Лариса Василівна, провідний економіст відділу матеріально- 
технічного забезпечення;

-  Лахтіонова Людмила Анатоліївна, заступник директора Інституту 
інноваційних освітніх технологій;

-  Волошин Олена Григорівна, провідний фахівець відділу маркетингу 
Інституту інноваційних освітніх технологій;

-  Яцишин Діана Володимирівна, провідний фахівець Центру обдарованої 
учнівської молоді;

-  Скорик Юлія Володимирівна, завідувач підготовчого відділення 
громадян України Інституту інноваційних освітніх технологій;

-  Бєлова Олена Миколаївна, інженер II категорії навчальної лабораторії 
опори матеріалів кафедри механіки Аерокосмічного факультету.

1.10. По дільниці № 10 (ВСП «Фаховий коледж інженерії та управління 
Національного авіаційного університету», вул. Метробудівська, 5а, м. Київ, 
03065, З корпус, ауд. 312):

-  Кузьміна ..Наталія Анатоліївна, архіваріус ВСП «Фаховий коледж 
інженерії та управління Національного авіаційного університету» -  голова 
комісії;

-  Зиміна Наталія Геннадїївна, провідний інженер служби розподільної 
мережі відділу головного енергетика-заступник голови комісії;

-  Вознюк Богдан Юрійович, інженер з ремонту ВСП «Фаховий коледж 
інженерії та управління Національного авіаційного університету» -  секретар 
комісії;

-  Задерака Микола Васильович, начальник транспортного відділу; і
-  Клюй Володимир Миколайович, асистент кафедри авіаційних двигунів 

Аерокосмічного факультету;
-  Ратинський Валерій Валерійович, доцент кафедри авіаційних двигунів 

Аерокосмічного факультету;
-  Клоченок Микола Михайлович, начальник центру навчально- 

професійного центру автомобільної майстерності;
~ Проценко Ольга Григорівна, технік навчально-наукової лабораторії 

технічного регулювання стандартизації та сертифікації Факультету екологічної 
безпеки, інженерії та технологій;

-  Батюк Наталія Трохимівна, бухгалтер І категорії відділу організації 
роботи зі студентами.

1.11. По дільниці №-> 11 (ВСП «Київський фаховий коледж комп’ютерних 
технологій та економіки Національного авіаційного університету», вул. 
Бориспільська, 5, м. Київ, 02099, бібліотека):



~ Васильєва Мар’яна Анатоліївна, провідний фахівець з професійної 
орієнтації випускників навчального закладу ВСП «Київський фаховий коледж, 
комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету» 
-  голова комісії;

-  Зубець Віктор Миколайович, директор Навчально-виробничого центру 
«Автомобільна технічна база НАУ» -  заступник голови комісії;

-  Долгоборець Олексій Васильович, лаборант ВСП «Київський фаховий 
коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного 
університету» -  секретар комісії;

-  Морозова Олена Іванівна, інженер І категорії відділу головного 
енергетика;

-  Іченець Зінаїда Федорівна, фахівець II категорії Навчальної лабораторії 
комп’ютерних технологій інженерної графіки кафедри комп’ютерних технологій 
дизайну і графіки Факультету архітектури, будівництва та дизайну;

-  Карпов Віктор Васильович, в,о. декана Факультету архітектури, 
будівництва та дизайну;

-  Боришполь Олена Володимирівна, провідний фахівець Факультету 
архітектури, будівництва та дизайну;

-  Мельник Ольга Вікторівна, фахівець і категорії Навчальної лабораторії 
інноваційних технологій архітектурного проектування;

-  Гира Тамара Сергіївна, провідний фахівець Навчальної лабораторії 
механіки грунтів, основ та фундаментів.

1.12. По дільниці № 12 (Льотна академія Національного авіаційного 
університету, вул. Добровольського, 12а, м. Кропивницький, 25005, будинок 
культури «Авіатор», актова зала);

-  Верес Олександр Валерійович, начальник відділу управління майном -  
голова комісії;

-  Кириченко, Володимир Володимирович, .методист вищої категорії 
навчального відділу -  заступник голови комісії;

-  Кириченко Діана Володи.мирівиа, технік Навчально-наукової 
лабораторії альтернативних .моторних палив імені професора В.П. Белянського 
Факультету економіки та бізнес-адміністрування -  секретар комісії;
< -  Волошин іВіктор Іванович, фахівець Факультету кібербезпеки,
комп’ютерної та програмної інженерії;

-  Клименко Ольга Петрівна, завідуючий сектора орендних відносин 
відділу управління майном;

-  Чумак Олександр Олексійович -  заступник начальника з економічної та 
адміністративно-фінансової роботи Льотної акаде.мії Національного авіаційного 
університету;

-  Кулик Любов Олександрівна, юрисконсульт юридично-договірного 
відділу Льотної академії Національного авіаційного університету;

-  Яроцький Євгеній Геннадійович, помічник ректора.
1.13. По дільниці № 13 (ВСП «Васильківський фаховий коледж

Національного авіаційного університету», вул. Декабристів, 40, м. Васильків, 
Київська обл., 08603, гол. навчальний корпус, 4 поверх, ауд. 401):



-  Григор’єв Володимир Володимирович, соціальний педагог ВСП 
«Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету» -  
голова комісії;

-  Єльницький Валерій Михайлович, завідувач методичним кабінетом ВСП 
«Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету» -  
заступник голови комісії;

-  Макошина Тетяна Михайлівна, старший інспектор з кадрів ВСП 
«Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету» -  
секретар комісії;

-  Доценко Олександр Вадимович, викладач ВСП «Васильківський 
фаховий коледж Національного авіаційного університету»;

-  Порохня Наталія Олексіївна, студентка ВСП «Васильківський фаховий 
коледж Національного авіаційного університету»;

-  Шаповал Ірина Григорівна, методист ВСП «Васильківський фаховий 
коледж Національного авіаційного університету»;

-  Коваленко Олена Петрівна, діловод ВСП «Васильківський фаховий 
коледж Національного авіаційного університету»;

-  Комарницька Інна Володимирівна, практичний психолог ВСП 
«Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету»;

-  Маковійчук Валентин Андрійович, інспектор з кадрів ВСП 
«Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету».

1.14. По дільниці № 14 (Відокремлений структурний підрозділ
«Криворізький • фаховий коледж Національного авіаційного університету», вул. 
Туполєва 1, м. Кривий Ріг, 50024, гуртожиток №10, актова зала):

-  Нічосов Володимир Миколайович, заступник начальника з 
адміністративно-господарської роботи ВСП «Криворізький фаховий коледж 
Національного авіаційного університету» -  голова ко.місії;

-  Сверділ Микола Володимирович, вихователь ВСП «Криворізький 
фаховий коледж Національного авіаційного університету» -  заступник голови 
комісії;

-  Старча Олена Миколаївна, секретар профспілкового комітету ВСП
«Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету» -  
секретар комісії; ; }

-  Жорнік Олег Миколайович, начальник відділу експлуатації наземних 
споруд ВСП «Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного 
університету»;

-  Коляда Ольга Юріївна, агент з постачання ВСП «Криворізький фаховий 
коледж Національного авіаційного університету»;

-  Джулай Станіслав Вікторович, завідувач лабораторії ВСП 
«Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»;

-  Старова Юлія Сергіївна, педагог соціальний ВСП «Криворізький 
фаховий коледж Національного авіаційного університету»;

-  Чередніченко Ігор Анатолійович, голова циклової комісії ВСП 
«Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету»;

-  Кишинівська Альона Олександрівна, завідувач лабораторії ВСП 
«Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного університету».



1.15. По дільниці № 15 (ВСП «Слов’янський фаховий коледж
Національного авіаційного університету», вул. Центральна, 27, м. Слов’янськ, 
Донецька область, 84122, корпус А, музей);

-  Романов Сергій В’ячеславович, заступник начальника з виховної роботи 
та соціальних питань ВСП «Слов’янський фаховий коледж Національного 
авіаційного університету» -  голова комісії;

-  Лисак Тетяна Костянтинівна, в.о. начальника ВСП «Слов’янський 
фаховий коледж Національного авіаційного університету» -  заступник голови 
ко.місії;

-  Мощанець Катерина Миколаївна, культорганізатор ВСП «Слов’янський 
фаховий коледж Національного авіаційного університету» -  секретар комісії;

-  Шубін Олександр Анатолійович, старший інспектор відділу кадрів ВСП 
«Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету»;

-  Петренко .Андрій Олександрович, завідувач лабораторією ВСП 
«Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного університету»;

-  Саутіна Марина Леонідівна, спеціаліст з сприяння працевлаштування 
випускників ВСП «Слов’янський фаховий коледж Національного авіаційного 
університету»;

-  Дзина Тетяна Анатоліївна, інженер з охорони праці ВСП «Слов’янський 
фаховий коледж Національного авіаційного університету»;

-  Середа Вікторія Вікторівна, лаборант ВСП «Слов’янський фаховий 
коледж Національного авіаційного університету»;

-  Шевченко Олена Олександрівна, бібліотекар ВСП «Слов’янський 
фаховий коледж Національного авіаційного університету».

2. Головам дільничних виборчих комісій забезпечити на закріплених 
дільницях організацію всіх заходів, пов’язаних з виборами ректора Національного 
авіаційного університету.

3. Голові головної виборчої комісії з виборів ректора Національного 
авіаційного університету С. Бондарчуку:

3.1. Забезпечити організацію та контроль за діяльністю дільничних 
виборчих комісій.

3.2. Забезпечити своєчасне надання дільничним виборчим комісіям списків 
кандидатів та працівників і студентів університету, які маїрть право брати участь 
у виборах ректора на конкретній дільниці, інших необхідних документів та 
інформаційних матеріалів.

3.3. Забезпечити оприлюднення інформації про дату, час і місце 
голосування не пізніше, ніж за сім календарних днів до дня виборів через 
інформаційні ресурси Університету

3.4. Забезпечити розробку та затвердження макету бюлетеня за формою, 
визначеною наказом Міністерства освіти і науки України та його передачу 
дільничним виборчим комісіям для подальшого виготовлення бюлетенів

3.5. Забезпечити спільно з Організаційним комітетом підготовку приміщень 
для проведення голосування

3.6. Забезпечити своєчасне отримання від дільничних виборчих комісій 
протоколів, складених за результатами підрахунку голосів, їх узагальнення та 
передачу підсумкового протоколу до організаційного комітету з виборів ректора 
Національного авіаційного університету.



3.7. Вживати інших заходів, передбачених Положенням про вибори ректора 
Національного авіаційного університету, Положенням про головну виборчу 
комісію з виборів ректора Національного авіаційного університету а також 
іншими документами, які регламентують процедури, пов’язані з проведенням 
виборів.

4. Голові організаційного комітету з виборів ректора Національного 
авіаційного університету М. Легенькому:

4.1. Забезпечити загальну координацію діяльності головної та дільничних 
виборчих комісій.

4.2. Організувати здійснення інформаційної підтримки та надання 
інструктивної і методичної допомоги членам дільничних виборчих комісій.

4.3. Забезпечити формування та передачу головній виборчій комісії не 
пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів ректора 
Університету списків осіб, які мають право брати участь у голосуванні на 
виборах.

4.4. Забезпечити надання виборчим комісіям списків зареєстрованих 
спостерігачів, акредитованих громадських спостерігачів та представників ЗМІ для 
належної організації їх роботи у день виборів.

4.5. Спільно з головною виборчою комісією організувати підготовку 
приміщень для проведення голосування

4.6. Забезпечити отримання від головної виборчої комісії першого 
примірника підсумкового протоколу про результати виборів ректора 
Університету та передача його Міністерству освіти і науки України.

4.7. Забезпечити оприлюднення результатів виборів на офіційному веб-сайті 
Університету протягом доби після складання протоколу про результати 
голосування.

4.8. Вживати інших заходів, передбачених Положенням про вибори ректора 
Національного авіаційного університету. Положенням про організаційний комітет 
з виборів ректора Національного авіаційного університету а також іншими 
документами, які регламентують процедури, пов’язані з проведенням виборів.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. ректора Р. Хращевський


