
ПРОТОКОЛ  № 1  
 

від 08 січня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О.,  доц. Малько 

М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. Манойленко О.В., 

проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В.,  доц. Кудій Д.А., доц. 

Сіренко М.М.,  доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М.. 
 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• про проходження процедури підтвердження статусу Національного 

університету; 

• акредитацію спеціальностей; 

• про розробку рейтингу кафедр. 
 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• початок сесії; 

• підготовку до вступної кампанії 2019; 

• профорієнтаційну роботу; 

• акредитацію спеціальностей; 

• навчальні плани; 

• дисципліни вільного вибору студентів; 

• освітні програми; 

• соціальну стипендію; 

• відкриття нових спеціальностей; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 
 

інформацію від проректора Труша О.О. про: 

• про нормоконтроль дипломних робіт і проектів; 

• про дистанційні курси; 

• про навчальні плани. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 
 
 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 2  
 

від 10 січня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 3  
 

від 15 січня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І. про  

• проходження сесії; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів.  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• академічні заборгованості; 

• навчальні плани для студентів бакалаврів; 

• профорієнтаційну роботу; 

• дисципліни вільного вибору; 

• корекцію освітніх програм. 

 

інформацію від начальника НДЧ Лісачука Г.Л. про розробку положення щодо 

проходження статусу Національний. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про стипендію Кирпичова. 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про поточні задачі щодо дистанційних 

курсів. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про початок набору іноземців на 

навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 
 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 4  
 

від 17 січня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 5  
 

від 22 січня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про виїзне засідання комітету з питань 

освіти ВР в НТУ «ХПІ» 13.02.2019. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• підтвердження статусу «Національний»; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• освітні програми; 

• дисципліни вільного вибору студентів; 

• профорієнтаційну роботу; 

• методичну раду 23.01.19, 14:30; 

• Вчену Раду 25.01.19, 14:30. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про збір даних для підтвердження 

статусу «Національний». 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про дистанційні курси. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про ліцензування спеціальностей 

для іноземців. 

 

інформацію від проректора Гасанова М.І. про надання канцтоварів 

підрозділам. 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 6  
 

від 25 січня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 7  
 

від 28 січня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 8  
 

від 29 січня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І. про освітні програми та підготовчі курси. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• форму та затвердження освітніх програм; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• дисципліни вільного вибору; 

• зміни в умовах прийому 2020 щодо спеціальностей, що користуються 

особливою підтримкою МОН України; 

• підготовчі курси; 

• ректорський контроль. 

 

інформацію від проректора Марченка А.П. про наукові співбесіди з кафедрами 

та наукові студентські роботи. 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про положення про дистанційні курси. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про нараду для відповідальних з 

проходження ліцензування для іноземних студентів. 

 

інформацію від проректора Гасанова М.І. про перевірку охорони праці в 

НТУ «ХПІ» з 24.06.19 протягом 10 років. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»       Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 9  
 

від 05 лютого 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І. про академічні заборгованості. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• форму та затвердження освітніх програм; 

• профорієнтаційну роботу; 

• сплату за навчання; 

• зміну до постанови кабінету міністрів про виплату соціальних 

стипендій; 

• результати здачі зимової сесії; 

• ліцензування та акредитацію; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про дистанційну форму навчання та 

роботу репозиторію. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про нараду для відповідальних з 

проходження ліцензування для іноземних студентів. 

 

інформацію від проректора Гасанова М.І. про перевірку охорони праці в 

НТУ «ХПІ» з 24.06.19 протягом 10 років. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 10  

 

від 07 лютого 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 11  

 

від 12 лютого 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• проведення виїзного засідання комітету ВР з питань освіти та науки 

14.02.2019; 

• освітні програми; 

• сплату за навчання; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про репозиторій. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про строки підготовки ліцензійних 

справ для іноземців. 

 

інформацію від проректора Гасанова М.І. про роботу заступників 

деканів/директорів у гуртожитках. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 12  

 

від 19 лютого 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І. про наради з директорами та деканами. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• соціальні стипендії; 

• День відкритих дверей 24.02.19; 

• сплату за навчання; 

• працевлаштування; 

• результати здачі зимової сесії; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про приїзд роботодавців з 

Кропивницького. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про проектні групи та концепції 

для ліцензування. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 13  

 

від 25 лютого 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. 

Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 14  

 

від 26 лютого 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І. про наради з директорами та деканами. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• Порядок визначення спеціалізації (блоку виборних дисциплін) для 

абітурієнтів  

Порядок визначення спеціалізації для абітурієнтів застосовується задля 

розподілу по академічних групах абітурієнтів, що поступають на базі повної 

загальної середньої освіти (ПЗСО), на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра та при вступі до 

магістратури на основі ступеня бакалавра (спеціаліста, магістра) за 

конкурсними пропозиціями з двома або більше спеціалізаціями. Під 

спеціалізацією слід розуміти певний блок виборних дисциплін у межах 

освітньої програми. 

Під час подання до приймальної комісії заяви в паперовому вигляді за 

встановленою Умовами прийому формою, абітурієнт надає додаткову заяву 

(додаток 2) задля визначення спеціалізації. 

Після закінчення прийому оригіналів документів на місця, що 

фінансуються за рахунок державного бюджету, приймальна комісія формує 

відповідно до додаткових заяв (пріоритетів), конкурсних балів, особового 

статусу (право позаконкурсного зарахування. для вступу на основі ПЗСО) 

тощо) рейтинговий список абітурієнтів бюджетної форми за кожною 

спеціалізацією. 

Якщо за певною спеціалізацією кількість абітурієнтів перевищує 

встановлений максимальний бюджетний обсяг А, або план прийому А 

(додаток 3) та план прийому А до магістратури (додаток 4), то абітурієнти з 

найнижчими конкурсними балами (з позиціями у рейтингу нижче А) 

переміщуються до спеціалізації за їх наступним пріоритетом. 

Абітурієнти контрактної форми розподіляються до академічних груп 

відповідно до вказаної у додатковій заяві спеціалізації. 



У разі переведення відповідно до Правил прийому до НТУ «ХПІ» 

зарахованого абітурієнта з контрактної форми на бюджетну, спеціалізація не 

змінюється. 

В інших випадках порядок визначення спеціалізації (блоку виборних 

дисциплін) для абітурієнтів визначається рішенням Приймальної комісії. 

• профорієнтаційну роботу; 

• загрузку навчальних планів в АСУ НП; 

• сплату за навчання; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про зустріч з представниками 

Кропивницького 27.02.19 об 11:00 в 12 РК. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про зустріч з директорами і 

деканами з питань ліцензування. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 15  

 

від 28 лютого 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 16  

 

від 05 березня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І. про медичне обслуговування. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• кількість відрахованих в 2018-2019 н.р.; 

• АСУ НП; 

• підтвердження статусу "Національного"; 

• працевлаштування випускників НТУ "ХПІ"; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про: 

• святкування 8 березня; 

• анкетування студентів; 

• святкування масляної 06.03.19, 11.03.19 на площі НТУ "ХПІ". 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про дистанційну форму навчання. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про підготовку документів про 

проходження ліцензування спеціальностей для іноземців. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 17  

 

від 11 березня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування магістрів до Військового інституту танкових військ НТУ 

«ХПІ». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 18  

 

від 12 березня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• освітні програми щодо формування справи для підтвердження НТУ 

"ХПІ" статусу Національного; 

• конкурс на формування НМК; 

• навчальні плани; 

• сплату за навчання; 

• 16.03 та 23.03 буде проводитись пробне ЗНО; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про: 

• розгляд кандидатур поданих на конкурс іменних стипендій. 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про верифікацію даних навчальних 

планів в АСУ НП. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про дані щодо ліцензування 

підготовки іноземців. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 19  

 

від 19 березня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про зібрання трудового колективу 

(22.03.19, 14:30, 12 РК). 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

освітні програми; 

• про кандидатури на членів НМК; 

• про сплату за навчання; 

• про випускний 30.05.19; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про: 

• 05.04.19 відкриття Бізнес Інкубатору. 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про верифікацію даних навчальних 

планів в АСУ НП. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про лад занять на сесію ЦЗДН. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 20  

 

від 26 березня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• ліцензування; 

• конкурс на членів НМК; 

• сплату за навчання; 

• про Методичну раду 27.03.19 та Вчену раду 29.03.19; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Труша О.О. про верифікацію даних навчальних 

планів в АСУ НП: 

• введення навчальних планів в АСУ НП; 

• презентації інститутів і факультетів; 

• моніторинг сайтів кафедр, факультетів, інститутів; 

• дистанційні курси. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про ліцензійні справи. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 21  

 

від 02 квітня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• відкриття Бізнес Інкубатору 05.04.2019; 

• Вчену Раду 23.04.19. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• освітні програми НТУ "ХПІ"; 

• навчальні плани в АСУ НП; 

• профорієнтаційну роботу: канікули, підготовчі курси, олімпіаду; 

• заборгованість за навчання; 

• Методичну Раду 17.04.19; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про: 

• відкриття Бізнес Інкубатору 05.04.19. 

План проведення: 

1 захід по програмі ХОДА початок о 12:20, про програмі організацію США о 

12:30. Делегації від ХПІ прибувають до Дому Вчених о 12:00. Головують: 

Світлична Ю.О., Стріха М.В., Бакіров В.С., Сокол Є.І. Закінчення приблизно 

о 13:30. 

2 захід о 13:00-13:30 перехід в ХПІ. 

О 15:00 в 12 РК.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 22  

 

від 09 квітня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• відкриття Бізнес Інкубатору; 

• підготовку стартапів до 04.05.2019. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• участь в конференції NewEdu та відкриття Бізнес Інкубатору; 

• про ліцензування спеціальностей на підготовку іноземців; 

• про навчальні плани в АСУ НП; 

• про олімпіади для студентів та абітурієнтів; 

• про борги по сплаті за навчання; 

• про підвищення вартості за навчання; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П.: 

докладніше про підготовки стартапів до подання. 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про підготовку дистанційних курсів та 

гідів по спеціальностям. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 23  

 

від 16 квітня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• про проходження флюорографії; 

• про  олімпіаду для абітурієнтів; 

• про АСУ НП; 

• про методичну раду 17.04.2019; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про підготовку стартапів для 

проходження конкурсу. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 24  

 

від 23 квітня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

інформацію від відповідального секретаря ЦПК Петрова С.О.:  

- про затвердження методики розрахунку доданка П3 при розрахунку 

конкурсного балу (КБ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 

«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні 

технології», 28 «Публічне управління та адміністрування» 29 «Міжнародні 

відносини»: 

П3 = (СБ + 100) / 10, 

де СБ - середній бал документа про здобутий освітній ступінь. 

СБ для розрахунку доданка П3 конкурсного балу (КБ) для вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра розраховується, як середнє арифметичне усіх 

оцінок зазначених в додатку до диплома окрім оцінок за підсумкову атестацію. 

 

- про визначення доданка П2 при розрахунку конкурсного балу (КБ) для 

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 

«Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне 

управління та адміністрування» 29 «Міжнародні відносини», як оцінки за 

захист дипломної роботи (проекту) для вступників з дипломом бакалавра НТУ 

«ХПІ» за тією ж самою спеціальністю, та того ж самого підрозділу (за шкалою 

від 100 до 200 балів, яка формується додаванням 100 балів до оцінки за захист 

дипломної роботи (проекту)) або оцінка фахового вступного випробування (за 

шкалою від 100 до 200 балів). Для всіх галузей знань для розрахунку доданку 

П2 можливе використання оцінки за комплексний державний екзамен у 

випадку якщо немає оцінки за захист дипломної роботи (проекту). 

 



- про затвердження формату проведення додаткового вступного випробування 

при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 

«Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне 

управління та адміністрування» 29 «Міжнародні відносини» в вигляді усної 

співбесіди із абітурієнтом під час прийому заяви. Результатом успішного 

проходження співбесіди є – факт прийому документів відбірковою 

приймальною комісією та засвідчується аркушем усної співбесіди. 

 

- про затвердження методики розрахунку конкурсного балу (КБ) для вступу на 

старші курси, та перший скорочений на основі ОКР «молодший спеціаліст», 

за наступною формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П2,  

де, П2 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів). 

У випадку рівних конкурсних балів (КБ) враховується середній бал додатку до 

диплома молодшого спеціаліста. У разі якщо середні бали також виявяться 

рівними, то враховуються спеціальні умови щодо участі у конкурсному 

відборі. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 25  

 

від 07 травня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., заст. відповідального секретаря 

приймальної комісії, доц. Білик С.Ю., директора інститутів та декани 

факультетів члени приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. 

Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• привітання ректора, щодо травневих свят; 

• оголошення, щодо початку конференції MicroCad; 

• оголошення, щодо випуску магістрів 1,9 р. 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• конкурс до науково-методичної комісії; 

• сплату за навчання; 

• щодо абітурієнтів, що планують вступати до НТУ «ХПІ»; 

• розподіл штатів; 

• навчальні навантаження кафедр; 

• ліцензування навчання іноземців; 

• дисципліни вільного вибору студентів; 

• StampCamp 2019; 

• рейтингові контрольні роботи; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

інформацію від проректора Марченко А.П., щодо матеріалів по ліквідації 

недоліків з науки, StartUp та бізнес інкубатори, MicroCad 2019. 

 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про результати анкетування 

студентів. 

 

 

 



інформацію від проректора Труш О.О.: 

• навчальні плани в АСУ; 

• робота з репозитарієм НТУ «ХПІ»; 

• розклад на ЦЗДН та навантаження; 

• щодо роботи з сайтами кафедр, та оновлення інформації на них; 

• щодо дистанційної форми навчання. 

 

інформацію від заст. відповідального секретаря приймальної комісії  

Білика С.Ю.: 

• про роз’яснення пункту 8 п.п. 3 VII розділу після слів «на ту саму 

кафедру НТУ «ХПІ»» додати «або освітню програму НТУ «ХПІ»». 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 26  

 

від 14 травня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

про сплату за навчання; 

• про стан реєстрації на ЄВІ (ЗНО) в магістратуру; 

• введення навчальних планів в АСУ НП; 

• про Методичну раду 22.05.19 та Вчену Раду 24.05.19; 

• про ректорський контроль знань; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 27  

 

від 21 травня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., заст. відповідального секретаря 

приймальної комісії, доц. Білик С.Ю., директора інститутів та декани 

факультетів члени приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. 

Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

про сплату за навчання; 

• проплата за навчання до 01.06.2019; 

• про терміни ЗНО для абітурієнтів; 

• щодо вступу до магістратури через ЄВІ; 

• про замовлення дипломів для бакалаврів; 

• ректорські контрольні роботи. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І., щодо заборгованості по оплаті за 

гуртожитки, випускний для магістрів. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П.: 

• інформація, щодо StartUpів: 

• конференція MicroCad 2019; 

• щодо перевірки планів захисту дисертацій; 

• до доповіді ректора 31 серпня, подати один приклад позитивних 

результатів; 

• щодо публікацій у Scopus; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 28  

 

від 28 травня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• про сплату за навчання; 

• про академічну заборгованість; 

• про вступ на магістратуру через ЄВІ; 

• про дисципліни вільного вибору; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про вступ до аспірантури. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про вручення дипломів магістрам 

(30.05.19). 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про ліцензування спеціальностей 

із правом підготовки іноземних студентів. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 29  

 

від 04 червня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• ліцензування спеціальностей з правом підготовки іноземних громадян; 

• положення про Створення Наукових ліцеїв. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• про реєстрацію на ЄВІ; 

• про сплату за навчання; 

• про академічні заборгованості; 

• про програму зустрічей з компанією Фінеста; 

• про обрання членів галузевих експертних рад НАЗЯВО; 

• про корекцію навчальних планів відповідно до стандартів; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про забір крові, про конкурс "Кращій 

освітянин Харківщини". 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про фіналізацію та розміщення 

навчальних планів. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про програму Эразмус. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 30  

 

від 11 червня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про Вступну кампанію 2019. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• про сплату за навчання; 

• про хід літньої сесії; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про дистанційні курси. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 31  

 

від 18 червня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• про завершення навчального року; 

• про початок Вступної Кампанії 2019 року; 

• про ЄВІ (ЗНО) та іспити з іноземної мови; 

• про Вчену Раду 05.07.19 та Методичну Раду 03.07.19; 

• з 27.06.19 в НТУ "ХПІ" буде працювати комісія по Охороні праці; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про другу хвилю набору стартапів 

для Бізнес Інкубатору. 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про дистанційні курси. 

 

інформацію від начальника методичного відділу Панфілова Ю.І. про набір 

співробітників до експертних груп НАЗЯВО. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 32  

 

від 25 червня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• про хід літньої сесії; 

• про заборгованість по сплаті за навчання; 

• про нові стандарти освітніх програм; 

• про штатний розклад; 

• про наказ про відрахування (25.06.19) та перехідні накази; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про аналіз сайтів кафедр, інститутів і 

факультетів, про дистанційну форму навчання. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 33  

 

від 02 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про Вступну кампанію 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенко Р.П.: 

• про максимальні обсяги та плани прийому при прийомі до бакалаврату в 

НТУ "ХПІ" в 2019 році; 

• про строки та дати вступної кампанії; 

• про академічну заборгованість; 

• про сплату за навчання; 

• про навчальний звіт про захист бакалаврських дипломів (здати до 

навчального відділу) та виконання навчального навантаження за минулий 

семестр. 

• про результати реєстрації учасників експертів НАЗЯВО (експерти та 

ГЕР); 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про вступ до аспірантури, про 

подачу заявок на Держбюджетні теми. 

 

інформацію від начальника методичного відділу Панфілова Ю.І. про набір 

співробітників до експертних груп НАЗЯВО. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 
 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 34  

 

від 03 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 35  

 

від 09 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 36  

 

від 12 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

• про хід вступної кампанії 2019 року;  

• про поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• про допуск власника зареєстрованої заяви до участі у конкурсному 

відборі. 
 

інформацію від директора ННІФІ Ларіна О.О. про переведення та розрахунок 

середнього балу іноземного документа про середню освіту. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

• поновлення, переводи та відрахування затвердити; 

• для іноземних документів про середню освіту видану польськими 

загальноосвітніми закладами освіти, які мають 6-ти бальну систему 

оцінювання (відмінно, дуже добре, добре, задовільно, достатньо, 

незадовільно) затвердити переведення даної системи оцінювання до 

української 12-ти бальної, таким чином: «відмінно (6)» відповідає «12», 

«дуже добре (5)» відповідає «10», «добре (4)» відповідає «8», 

«задовільно (3)» відповідає «6», «достатньо (2)» відповідає «4», 

«незадовільно (1)» відповідає «2». 

• 2. Застосувати наведену систему переведення оцінювань до розрахунку 

середнього балу атестату Польчук Ольги Ігорівни (громадянка України), 

яка закінчила загальноосвітній ліцей №4 з інтеграційними класами у м. 

Хелм, Польща 27.04.2018 р. (свідоцтво, що підтверджує наявність 

середньої освіти номер №2874) з діючою 6-ти бальною системою 

оцінювання (відмінно, дуже добре, добре, задовільно, достатньо, 

незадовільно), яка подала заяву до ННІФІ НТУ «ХПІ». 
 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 37  

 

від 15 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування іноземних абітурієнтів; 

• про допуск власника зареєстрованої заяви до участі у конкурсному 

відборі. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 38  

 

від 17 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про хід Вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування іноземних абітурієнтів; 

• про допуск власника зареєстрованої заяви до участі у конкурсному 

відборі. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 39  

 

від 19 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про хід Вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування до Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»; 

• щодо статусу абітурієнтів, які не допущені до участі у конкурсному 

відборі; 

• про допуск власника зареєстрованої заяви до участі у конкурсному 

відборі. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров  



ПРОТОКОЛ  № 40  

 

від 23 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року; 

• 25.07.19 фахові вступні іспити в магістратуру на заочну форму; 

• 26.07.19 засідання ПК о 16:00; 

• про рейтингування ЗВО відповідно до НДР. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров



ПРОТОКОЛ  № 41  

 

від 25 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• відрахування студентів ВІТВ. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров



ПРОТОКОЛ  № 42  

 

від 27 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• встановлення спеціального прохідного балу, що дорівнює 100. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров



ПРОТОКОЛ  № 43  

 

від 29 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зарахування абітурієнтів до КТК та ППК НТУ «ХПІ». 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров



ПРОТОКОЛ  № 44  

 

від 30 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров



ПРОТОКОЛ  № 45  

 

від 31 липня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров



ПРОТОКОЛ  № 46  

 

від 01 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому 

співробітників НТУ «ХПІ» Фомін А.Й.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс, 1 курс скороченої форми навчання 

бакалаврату денної та заочної форми навчання до НТУ «ХПІ»; 

• зарахування в Комп’ютерний технологічний коледж абітурієнтів. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров



ПРОТОКОЛ  № 47  

 

від 02 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому 

співробітників НТУ «ХПІ» Фомін А.Й.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс, 1 курс скороченої форми навчання, 

2-3 курси бакалаврату денної та заочної форми навчання до НТУ «ХПІ». 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 48  

 

від 06 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому 

співробітників НТУ «ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс, 2-3 курси бакалаврату денної та 

заочної форми навчання до НТУ «ХПІ»; 

• переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти відповідно до Правил прийому 

до НТУ «ХПІ» 2019 року; 

• про перевірку учбових доручень в АСУ НП. 

 

інформацію від проректора Гасанову М.І. про: 

• про підготовку до поселення студентів до гуртожитків НТУ "ХПІ". 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про: 

• про дистанційні курси. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 



ПРОТОКОЛ  № 49  

 

від 08 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому 

співробітників НТУ «ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс, 2-3 курси бакалаврату денної та 

заочної форми навчання до НТУ «ХПІ»; 

• зарахування абітурієнтів до ППК НТУ «ХПІ». 

• переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти відповідно до Правил прийому 

до НТУ «ХПІ» 2019 року. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 



ПРОТОКОЛ  № 50  

 

від 09 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому 

співробітників НТУ «ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 51  

 

від 11 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому 

співробітників НТУ «ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс бакалаврату денної форми навчання 

до НТУ «ХПІ»; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти за спеціальностями 

галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 

07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 

«Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 52  

 

від 13 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., доц. Гаврилюк Ю.Р., директор ХКТК 

Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому 

співробітників НТУ «ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів на 1, 2 курси бакалаврату за всіма формами 

здобуття освіти; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти; 

• зарахування абітурієнтів до Комп’ютерно технологічного коледжу та 

Полтавського політехнічного коледжу. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 53  

 

від 15 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземних абітурієнтів за всіма формами здобуття освіти; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс для вступу у Військовий інститут 

танкових військ. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 54  

 

від 19 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• переведення на додаткові місця державного замовлення вступників, 

яких було зараховано на навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб відповідно до рішення Конкурсної комісії МОНУ № 6 2019 року. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 55  

 

від 20 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземних абітурієнтів за всіма формами здобуття освіти. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

  



ПРОТОКОЛ  № 56  

 

від 22 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс бакалаврату за всіма формами 

здобуття освіти; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс магістратури за всіма формами 

здобуття освіти; 

• переведення на додаткові місця державного замовлення вступника, 

якого було зараховано на навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб відповідно до рішення Конкурсної комісії МОНУ № 6 2019 року. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 



ПРОТОКОЛ  № 57  

 

від 23 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземних абітурієнтів за всіма формами здобуття освіти. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 58  

 

від 27 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.: 

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс магістратури за всіма формами 

здобуття освіти. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 



ПРОТОКОЛ  № 59  

 

від 29 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземних абітурієнтів за всіма формами здобуття освіти; 

• відрахування студента з першого курсу бакалаврату ф-ту комп’ютерних 

та інформаційних технологій. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 60  

 

від 30 серпня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• переведення на додаткові місця державного замовлення вступника, 

якого було зараховано на навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб ННІМІТ. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 



ПРОТОКОЛ  № 61  

 

від 02 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземних абітурієнтів за всіма формами здобуття освіти. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 62  

 

від 03 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року; 

• про ліцензування спеціальностей (в т.ч. для аспірантури); 

• - про студентські квитки; 

• - про створення дистанційних курсів для всіх курсів за заочною формою 

навчання. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс  

• зарахування абітурієнтів на старші курси бакалаврату за всіма формами 

здобуття освіти; 

• зарахування абітурієнтів на 1 курс магістратури за всіма формами 

здобуття освіти; 

• про стан заборгованості за навчання; 

• - про продовження вступної кампанії 2019 року (розклад додаткової сесії 

ЄВІ та строків вступу на ступінь Магістра за спеціальностями із ЄВІ); 

• - про акредитацію освітніх програм; 

• - про уповноважених з якості освіти на інститутах і факультетах. 

 

інформацію від відповідального секретаря ЦПК Петрова С.О. про: 

• терміни проведення вступної кампанії  спеціально організованої сесії 

єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 

«Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні 

технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 

«Міжнародні відносини» за всіма формами навчання 

 



 

Етапи вступної 

кампанії 

Спеціальності, вступ на які 

здійснюється через ЄВІ (ЗНО з 

іноземної мови) 

Реєстрація для 

складання єдиного 

фахового вступного 

іспиту з іноземної 

мови 

07 жовтня – 15 жовтня 

до 1800 

Складання 

додаткових фахових 

вступних 

випробувань (що 

вступають на іншу 

спеціальність/напрям 

підготовки) 

07 жовтня – 31 жовтня 

Початок прийому 

заяв та документів 
07 жовтня 

Закінчення прийому 

заяв та документів 
31 жовтня до 1800 

Проведення єдиного 

вступного іспиту з 

іноземної мови (ЄВІ) 

05 листопада 

Проведення фахових 

вступних 

випробувань 

07 листопада – 12 листопада 

Оприлюднення 

списку 

рекомендованих до 

зарахування 

вступників 

до 20 листопада 

Виконання вимог до 

зарахування 

вступників 

25 листопада до 1800 

Зарахування 

вступників 
26 листопада до 1200 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення; внести доповнення до Правил прийому до 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» в 2019 році. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 



ПРОТОКОЛ  № 63  

 

від 05 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземних абітурієнтів за всіма формами здобуття освіти. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 64  

 

від 09 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземних абітурієнтів за всіма формами здобуття освіти. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 65  

 

від 10 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Мигущенко Р.П., 

відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Петров С.О., директора 

інститутів та декани факультетів члени приймальної комісії: проф. 

Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. Воїнов В.В., доц. 

Главчев М.І., проф. Манойленко О.В., доц. Лаврова І.О., доц. Кудій Д.А., доц. 

Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Мастерний С.М., заст. голови профкому співробітників НТУ «ХПІ» Сахненко 

М.Д.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування до 1-го курсу магістратури за всіма формами здобуття 

освіти; 

• інститути/факультети боржники поточна сесія, сплата за навчання, 

штатний розклад. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про: 

• поселення до гуртожитку. 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про: 

• відповідальних за дистанційні курси; 

• електронний розклад занять; 

• стипендіальний рейтинг. 

 

Різне. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ» Р.П. Мигущенко  

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 66  

 

від 11 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Мигущенко Р.П., 

відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Петров С.О., директора 

інститутів та декани факультетів члени приймальної комісії: проф. 

Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. Воїнов В.В., доц. 

Главчев М.І., проф. Манойленко О.В., доц. Лаврова І.О., доц. Кудій Д.А., доц. 

Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Мастерний С.М., заст. голови профкому співробітників НТУ «ХПІ» Сахненко 

М.Д.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів, курсантів. 

 

 

Різне. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Р.П. Мигущенко  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 67  

 

від 13 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Мигущенко Р.П., 

відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Петров С.О., директора 

інститутів та декани факультетів члени приймальної комісії: проф. 

Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. Воїнов В.В., доц. 

Главчев М.І., проф. Манойленко О.В., доц. Лаврова І.О., доц. Кудій Д.А., доц. 

Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Мастерний С.М., заст. голови профкому співробітників НТУ «ХПІ» Сахненко 

М.Д.. 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування до 1-го курсу бакалаврату – денна форма навчання, 1-го 

курсу магістратури – заочна форма навчання, зарахування до КТК. 

•  

 

 

Різне. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Р.П. Мигущенко  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 68  

 

від 16 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Мигущенко Р.П., 

відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Петров С.О., директора 

інститутів та декани факультетів члени приймальної комісії: проф. 

Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. Воїнов В.В., доц. 

Главчев М.І., проф. Манойленко О.В., доц. Лаврова І.О., доц. Кудій Д.А., доц. 

Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Мастерний С.М., заст. голови профкому співробітників НТУ «ХПІ» Сахненко 

М.Д.. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземних абітурієнтів за всіма формами здобуття освіти. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Р.П. Мигущенко  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 69  

 

від 16 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Мигущенко Р.П., 

відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Петров С.О., директора 

інститутів та декани факультетів члени приймальної комісії: проф. 

Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. Воїнов В.В., доц. 

Главчев М.І., проф. Манойленко О.В., доц. Лаврова І.О., доц. Кудій Д.А., доц. 

Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Мастерний С.М., заст. голови профкому співробітників НТУ «ХПІ» Сахненко 

М.Д.. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

•  про стан академічної заборгованості; 

•  про заборгованість за навчання; 

•  про акредитацію освітніх програм; 

•  про додатковий набір до ГЕР НАЗЯВО. 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про: 

• про Ніч Науки 21.09.19. Офіційне відкриття о 16:00; 

• про зустріч з Еріком Петерсоном, 17.09 о 14:30 в 12РК. 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про: 

• про розклад занять; 

• про дистанційні курси для першого курсу заочної форми навчання; 

• про рейтинги. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про: 

• медичні огляди. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Р.П. Мигущенко  

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 70  

 

від 24 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року; 

• щодо унеможливлювання неформальних відносин зі студентами; 

• акредитація ОП; 

• друга субота квітня – зустріч з випускниками; 

• 135 років ХПІ (27 вересня). 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування 1 курс бакалаврату контракт абітурієнтів за всіма формами 

здобуття освіти; 

• щодо виплати стіпендій; 

• проплата за навчання; 

• штатний розпис; 

• акредитація ОП, гаранти запрошуються у Чт на 14-00; 

• ДВД та ярмарок вакансій. 

 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про: 

• дистанційна форма навчання; 

• електронний розклад; 

• щодо навчання викладачів дистанційним курсам. 

 

 

 



інформацію від проректора Гасанова М.І. про: 

• 5.10 закінчується прийом заявок на комплектуючи по темам; 

• щодо проведення тендерів. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 71  

 

від 26 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 72  

 

від 27 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування 1 курс магістратури за заочною формою здобуття освіти. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 73  

 

від 30 вересня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І.:  

• про хід вступної кампанії 2019 року. 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 74  

 

від 01 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Хрипунов Г.С., заступник 

голови, проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар 

приймальної комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани 

факультетів члени приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. 

Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про:  

• про проведення перевірки відвідування занять студентами; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про: 

• про розклад занять в АСУ НП. 

 

інформацію від проректора Зайцев Ю.І. про: 

• про відвідування гуртожитків викдадачами. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Г.С. Хрипунов 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 75  

 

від 03 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Хрипунов Г.С., заступник 

голови, проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар 

приймальної комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани 

факультетів члени приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. 

Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про:  

• про хід вступної кампанії 2019 року; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Г.С. Хрипунов 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 76  

 

від 08 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Зайцев Ю.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про:  

• про хід вступної кампанії 2019 року; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про:  

• боржників по сплаті; 

• щодо заборгованості студентів; 

• щодо бакалаврських робот на конкурс. 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про:  

• електронний розклад; 

• щодо дистанційного навчання. 

 

інформацію від начальника НДЧ Лісачука Г.В. про:  

• щодо конкурсу на бюджетні теми. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Ю.І. Зайцев 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 77  

 

від 09 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Зайцев Ю.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенко Р.П. про:  

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Ю.І. Зайцев 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 



ПРОТОКОЛ  № 78  

 

від 11 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Зайцев Ю.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенко Р.П. про:  

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

інформацію від декану ФМО Кудія Д.О. про:  

• щодо додаткового набору іноземних студентів 08.01.2020 р. - 01.03.2020 

р.  

Пропонується провести за наступними спеціальностями: 

МІТ 

№ Спеціальність Конкурсна 

пропозиція  

Мова 

навчання 

Форма 

навчання 

Обсяг 

 131 Прикладна 

механіка 

 

 

03 – технології 

автоматизованого 

виробництва 

російська 

англійська 

денна 

заочна 

 

6 

04 – 

металорізальні 

верстати та 

системи 

російська 

 

денна 

заочна 

 

6 

06 – інженерія 

мехатронних гідро 

пневмосистем 

російська 

 

денна 

заочна 

 

6 

 133 Галузеве 

машинобудування  

 

 

03 – машини і 

механізми 

нафтогазових 

промислів 

російська 

 

денна 

заочна 

 

7 

08 – 

автоматизовані та 

російська 

 

денна 

заочна 

 

6 



роботизовані 

технологічні 

комплекси в 

машинобудуванні 

 145 

Гідроенергетика 

 

01 – 

гідроенергетика 

російська 

 

денна 

заочна 

 

7 

БЕМ 

 051 Економіка Економіка 

підприємства 

російська 

 

денна 

заочна 

 

6 

Управління 

персоналом і 

економіка праці 

російська 

 

денна 

заочна 

 

5 

 071  Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит у 

міжнародному 

бізнесі 

російська 

англійська 

денна 

заочна 

 

11 

 073 Менеджмент Менеджмент 

підприємств і 

організацій 

російська 

 

денна 

заочна 

 

6 

 

 

Бізнес-

адміністрування 

 

англійська 

(I, V курс) 

 

 

денна 

 

 

6 

 

 

Міжнародний 

бізнес 

 

російська 

англійська 

 

денна 

 

 

6 

 

 

 075 Маркетинг Міжнародний 

маркетинг 

російська 

англійська 

денна 

заочна 

 

7 

 076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Міжнародна 

торгівля 

російська денна 

 

 

6 

СГТ 

 053 Психологія Психологія російська денна 

заочна 

 

8 

 

 

 



Е 

 141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроізоляційна, 

кабельна та 

оптоволоконна 

техніка  

російська денна 

заочна 

 

18 

Електричні 

системи та мережі 

російська 

англійська 

(I, V курс) 

денна 

заочна 

 

18 

 273 Залізничний 

транспорт 

Локомотиви та 

локомотивне 

господарство 

російська 

(I, V курс) 

денна 

заочна 

13 

ХТ 

 161 Хімічні 

технології та 

інженерія 

Технології 

переробки нафти, 

газу та твердого 

палива 

російська 

англійська 

денна 

заочна 

10 

КН 

 121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

російська 

англійська 

денна 

 

10 

 122 Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні 

науки та 

інтелектуальні 

системи 

російська 

англійська 

денна 44 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Ю.І. Зайцев 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 



ПРОТОКОЛ  № 79  

 

від 15 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови, проректор, проф. Марченко А.П., заступник 

голови, проректор, проф. Зайцев Ю.І., заступник голови, проректор, проф. 

Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Петров 

С.О., директора інститутів та декани факультетів члени приймальної комісії: 

проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., доц. Малько М.М., доц. 

Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., проф. Манойленко О.В., проф. 

Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., 

директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів Мастерний С.М., 

голова профкому співробітників НТУ «ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від проректора Мигущенко Р.П. про:  

• про академічну заборгованість; 

• про перейменування академічних груп; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про:  

• ліцензування; 

• про навчання осіб з Іорданії в ХПІ. 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про:  

• розклад АСУ НП; 

• про дистанційну форму навчання. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про:  

• про успіхи баскетболістів. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

Заст. голови приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Ю.І. Зайцев 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 



ПРОТОКОЛ  № 80  

 

від 18 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 81  

 

від 22 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 82  

 

від 25 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 83  

 

від 29 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 84  

 

від 31 жовтня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 85  

 

від 01 листопада 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 86  

 

від 05 листопада 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• про опалювальний сезон в гуртожитках; 

• про підготовку до Дня Студента; 

• про підготовку до Ярмарку вакансій 15.11.19 та Дня відкритих дверей 

17.11.19; 

• про вчену Раду 26.12.2019. 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• про академічну заборгованість; 

• про електронні залікові книжки; 

• про нумерацію академічних груп та освітніх програм; 

• про акредитацію освітніх програм; 

• про дуальну освіту; 

• про проф. орієнтаційну роботу; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування іноземців. 

 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про: 

• про акредитацію освітніх програм за рівнем аспірантура. 

 

 

 



інформацію від проректора Труш О.О. про: 

• про e-розклад; 

• - про АСУ НП. 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 87  

 

від 12 листопада 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• щодо підключення гуртожитків та корпусів НТУ «ХПІ» до тепломережі. 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• про акредитацію освітніх програм; 

• плата за навчання та дострокове навчання; 

• практика магістрів; 

• нова індексація груп; 

• електроні залікові книжки; 

• ДВД та Ярмарок вакансій; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про: 

• нарада щодо ОП аспірантури. 

 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про: 

• щодо інформації по пропозиціям до концепції електронного навчання. 

 

 

 

 

 



інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про: 

• службові записки щодо відкриття спеціальностей для прийому 

іноземних громадян; 

• щодо ліцензування іноземних громадян. 

 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про: 

• пошана НТУ «ХПІ» щодо участі у дні донора; 

• щодо репетиції до дня студентів. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 88  

 

від 19 листопада 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• про проведення Ярмарки Вакансій 15.11.19; 

• про проведення Дня Студентів 15.11.19; 

• про проведення Дня відкритих дверей 17.11.19. 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• про профорієнтаційну роботу 2019-2020 н.р.; 

• про електронні залікові книжки та відомості; 

• про переіменування груп; 

• про академічні заборгованості; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

інформацію від проректора Марченко А.П. про: 

• нарада щодо ОП аспірантури. 

 

 

інформацію від проректора Труш О.О. про: 

• про дистанційні курси. 

 

 

 

 

 



інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про: 

• про кредитну мобільність. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 89  

 

від 26 листопада 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• додаткове зарахування магістрів БЕМ, КІТ, КН, ЦЗДН. 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 90  

 

від 27 листопада 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

• зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

• зарахування абітурієнтів Комп’ютерно технологічного. 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 91  

 

від 03 грудня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 92  

 

від 10 грудня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• щодо графіку навчання під час свят; 

• щодо графіку чергувань у гуртожитках під час свят; 

• щодо правил поведінки та посилення питань пожежної безпеки у 

корпусах НТУ «ХПІ». 

 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• сплата за навчання; 

• інформація щодо UNITFactory; 

• електроні залікові книжка; 

• про робочі групи АСУ НП; 

• щодо профорієнтаційної роботи; 

• методична рада Пт 20.12.19; 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С. про: 

• 17.12.19 закінчується термін щодо ліцензування справ для іноземців. 

 

 



інформацію від почесного ректора НТУ «ХПІ» Товажнянського Л.Л. про: 

• видання до 135 річчя про досягнення НТУ «ХПІ» надати інформацію 20-

25 сторінок + фото; 

• нагороди для співробітників університету – надати пропозиції. 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 93  

 

від 17 грудня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів. 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 

 

 



ПРОТОКОЛ  № 94  

 

від 24 грудня 2019 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: голова приймальної комісії, ректор Сокол Є.І., заступник голови, 

проректор, проф. Мигущенко Р.П., відповідальний секретар приймальної 

комісії, доц. Петров С.О., директора інститутів та декани факультетів члени 

приймальної комісії: проф. Єпіфанов В.В., проф. Ларін О.О., 

доц. Малько М.М., доц. Томашевський Р.С., доц. Главчев М.І., 

проф. Манойленко О.В., проф. Рищенко І.М., проф. Кіпенський А.В., 

доц. Кудій Д.А., доц. Сіренко М.М., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Мастерний С.М., голова профкому співробітників НТУ 

«ХПІ» Фомін А.Й. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

 

 

 

інформацію від ректора Сокола Є.І. про: 

• про Новорічні свята. 

 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

• про засідання національної агенції з питань вищої освіти; 

• про затвердження складу приймальної комісії на 2020 рік. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І. про: 

• про об'їзд гуртожитків 26.12.19. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»  Є.І. Сокол 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       С.О. Петров 


