ЗАТВЕРДЖЕНО
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СКЛАД
комісії з визначення переможців
обласного конкурсу «Студент року»
НЕКРАСОВА
Злата Андріївна

заступник
голови
Запорізької
облдержадміністрації, голова комісії

ВЛАСОВА
Наталія Федорівна

начальник Управління молоді, фізичної
культури
та
спорту
Запорізької
облдержадміністрації, заступник голови комісії

ГНИПА
Ольга Вікторівна

головний спеціаліст відділу з питань молоді
Управління молоді, фізичної культури та
спорту
Запорізької
облдержадміністрації,
секретар комісії
Члени комісії:

АРТЕМЬЄВ
Володимир Євгенович

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

БОГДАНОВ
Ігор Тимофійович

в.о.
ректора
Бердянського
державного
педагогічного університету (за згодою)

БОЯРОВА
Тетяна Олександрівна

проректор з профорієнтаційної та виховної
роботи Запорізького інституту економіки та
інформаційних технологій (за згодою)

ВАСИЛЬЧУК
Геннадій Миколайович

проректор з наукової роботи Запорізького
національного університету (за згодою)

ГРИЦАЄНКО
Ігор Миколайович

помічник ректора з організаційних питань,
виховної роботи та студентських справ
Таврійського державного агротехнологічного
університету ім. Д. Моторного (за згодою)

ГРІНЬ
Надія Іванівна

голова Запорізької обласної
організації
профспілки працівників освіти і науки України
(за згодою)
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ІВАНЧЕНКО
Андрій Володимирович

голова профкому студентів, аспірантів та
докторантів
Національного
університету
«Запорізька політехніка», голова Асоціації
правозахисних
організаторів
студентів
Запорізької області (за згодою)

КОРНЕЛЮК
Богдан Васильович

доцент
кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін Хортицької національної навчальнореабілітаційної
академії,
кандидат
філологічних наук (за згодою)

МУРТАЗІЄВ
Ернест Гафарович

куратор з організаційно-виховної роботи зі
студентською молоддю Мелітопольського
державного
педагогічного
університету
ім. Б. Хмельницького (за згодою)

ПАНАСЕНКО
Олександр Іванович

голова первинної профспілкової організації
співробітників
Запорізького
державного
медичного університету (за згодою)

ПЕНЧУК
Інна Леонідівна

завідувач кафедри журналістики та української
філології Класичного приватного університету,
доктор наук із соціальних комунікацій,
професор, голова ГО «ТРАП», журналіст,
телеведуча (за згодою)

РУНЧЕВА
Наталія Вікторівна

проректор з науково-педагогічної та наукової
роботи
Бердянського
університету
менеджменту і бізнесу (за згодою)

РЯБЕНКО
Євгеній Миколайович

директор
Запорізького
електротехнічного
фахового коледжу Національного університету
«Запорізька політехніка» (за згодою)

СКЛЯРЕНКО
Анастасія Вікторівна

головний спеціаліст відділу позашкільної,
спеціальної та вищої освіти управління
дошкільної, загальної середньої, позашкільної,
професійної та вищої освіти Департаменту
освіти і науки обласної державної адміністрації

СКОРОХОДОВА
Інна Іванівна

директор комунальної установи «Запорізький
обласний центр молоді» Запорізької облради
(за згодою)

ТАХТАДЖИЄВА
Надія Іванівна

заступник директора з навчально-виховної
роботи Запорізького гуманітарного фахового
коледжу
Національного
університету
«Запорізька політехніка» (за згодою)
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ТОЧИЛІНА
Дарина Володимирівна

т.в.о. директора - заступник
навчально-виховної роботи
закладу «Обласний центр
виховання молоді» Запорізької
(за згодою)

директора з
комунального
патріотичного
обласної ради

_______________________________
Начальник Управління молоді,
фізичної культури та спорту
облдержадміністрації

Наталія Власова

