
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

                                              
                                                                                         № 

   
СКЛАД 

 комісії з визначення переможців  
обласного конкурсу «Студент року»  

 
Самардак  
Григорій Вікторович 

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова комісії 
 

Власова  
Наталія Федорівна 

начальник  Управління молоді, фізичної 
культури  та спорту обласної державної 
адміністрації, заступник голови комісії 
 

Деревинська  
Інна Миколаївна 

головний спеціаліст Управління молоді, 
фізичної культури  та спорту обласної 
державної адміністрації, секретар комісії 
 
Члени комісії: 

 
Артемьєв 
Володимир Євгенович 

віце-президент Запорізької обласної  
асоціації діячів естрадного мистецтва 
України (за згодою) 
 

Базь 
Олександр Станіславович 
 

заступник директора  Департаменту освіти і 
науки Запорізької обласної державної 
адміністрації - начальник Управління 
професійного-технічної, вищої освіти та 
кадрової роботи (за згодою) 
 

Бєліков  
Сергій Борисович 

ректор Запорізького національного 
технічного університету, голова ради 
ректорів вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації 
Запорізької області (за згодою) 
 

Білоусов  
Сергій Анатолійович 

проректор з науково-педагогічної та 
соціально-виховної роботи Класичного 
приватного університету (за згодою) 
 

Воронова  
Наталія Валентинівна 

помічник ректора Запорізького 
національного університету (за згодою) 
 

Грінь  
Надія Іванівна  

голова обласного комітету профспілки 
працівників освіти і науки (за згодою) 
 

Грицаєнко  
Ігор Миколайович 

помічник ректора з організаційних питань, 
виховної роботи та студентських справ 
Таврійського агротехнологічного 
університету  (за згодою) 
 

Гузь 
Володимир Васильович 

куратор з виховної роботи зі студентами 
Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б. Хмельницького (за 
згодою) 
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Іванченко  
Андрій Володимирович 
 

голова первинної організації профспілки 
студентів, аспірантів та докторантів 
Запорізького національного технічного 
університету,  екс-голова обласної 
студентської ради з 2005 року по 2014 рік (за 
згодою) 
 

Мокій  
Анатолій Іванович 

проректор з міжнародних зв’язків та 
стратегічного розвитку Запорізького 
інституту економіки та інформаційних 
технологій (за згодою) 
 

Ніконова  
Зоя Андріївна 

проректор Запорізької державної інженерної 
академії, голова ради проректорів з питань 
виховної роботи вузів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації Запорізької області (за згодою) 
 

Омельченко  
Анетта Іванівна 

провідний фахівець з виховної роботи 
Бердянського педагогічного університету (за 
згодою) 
 

Панасенко  
Олександр Іванович 

голова профспілкового комітету 
співробітників Запорізького державного 
медичного університету (за згодою) 
 

Cічкар 
Наталія Ярославівна 

заступник директора з загальних питань 
комунальної установи «Запорізький обласний 
центр молоді» Запорізької обласної ради (за 
згодою) 
 

Шконда 
Марина Анатоліївна 

директор комунального закладу «Запорізький 
обласний центр патріотичного виховання 
молоді» Запорізької обласної ради (за 
згодою) 

 
 
 
 
Заступник керівника апарату  
обласної державної адміністрації,  
начальник оргвідділу              В.Г.  Кархачов  
 
 
 
 


