
ПРОТОКОЛ  № 1  
 

від 09 січня 2020 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.,  Петров С.А., 

Сінческул О.Л., Білик С.Ю., Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Тарабанова А. 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

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»       Євген СОКОЛ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Сергій ПЕТРОВ 



ПРОТОКОЛ  № 2  
 

від 14 січня 2020 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.,  Петров С.А., 

Сінческул О.Л., Білик С.Ю., Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова 

профкому студентів Тарабанова А. 
 

СЛУХАЛИ:  

інформацію ректора Сокола Є.І.: 

- про Державну перевірку НТУ "ХПІ" з 02.03 по 06.03.2020 року. 

 

інформацію проректора Мигущенка Р.П.: 

- про результати проведення профорієнтаційних заходів "Зимові канікули з 

Політехом"; 

- про академічну заборгованість; 

- про функціонування електронних залікових книжок; 

- про перевірку ДСЯО з 02.03.2020 по 06.03.2020 року. 

 

інформацію проректора Зайцева Ю.І.: 

- про об'їзд гуртожитків в грудні 2019 року. 

 

інформацію проректора Труша О.О.: 

- про дистанційні курси. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 
 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»       Євген СОКОЛ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Сергій ПЕТРОВ 



ПРОТОКОЛ  № 3  
 

від 16 січня 2020 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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., Мінкова К.О., 

директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів Тарабанова А. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

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»       Євген СОКОЛ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 4  
 

від 21 січня 2020 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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., Мінкова К.О., 

директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів Тарабанова А. 
 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І.: 

- про перевірку ДСЯО 02.03.20-06.03.20; 

- про зміни в положенні про рейтинг кафедр НТУ "ХПІ". 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

- про перевірку проведення іспитів; 

- про стипендіальні рейтинги; 

- про планову перевірку ДСЯО 02.03.20-06.03.20; 

- про академічну заборгованість; 

- про сплату за навчання. 

- поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

- зміна статусів абітурієнтів в ЄДЕБО; 

- зарахування іноземних абітурієнтів. 

 
інформацію від проректора Зайцева Ю.І.: 

- про кандидатури на стипендію Кирпичова. 

 
інформацію від проректора Труша О.О.: 

- про кабінети студентів, випускників; 

- про дистанційне навчання. 

 
інформацію від Голови вченої ради Товажнянського Л.Л.: 

- про оновлення питань на Вчену Раду 31.01.2020 р. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та затвердити 

прийняті рішення. 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»       Євген СОКОЛ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 5  
 

від 27 січня 2020 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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., Мінкова К.О., 

директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів Тарабанова А. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

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»       Євген СОКОЛ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 6  
 

від 28 січня 2020 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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., Мінкова К.О., 

директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів Тарабанова А. 
 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І.: 

- про проведення зустрічі заступника міністра Стадного Є.А. зі студентами та 

викладачами. 28.01.2020 р., 16:00, 12 ауд. Головного корпусу. 

 

інформацію від проректора Мигущенка Р.П.: 

- про перевірку ДСЯО з 02.03.2020 р. по 06.03.2020 р.; 

- про сплату за навчання; 

- про хід зимової сесії; 

- про підготовчі курси (на сьогодні 317 осіб). 

 

інформацію від проректора Марченка А.П.: 

- про акредитацію програм рівня PhD. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І.: 

- про проходження флюрографії. 

 

інформацію від проректора Труша О.О.: 

- про макс.обсяги та плани прийому на заочну форму навчання в 2020 році; 

- про дистанційні курси. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 
 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»       Євген СОКОЛ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 7  
 

від 03 лютого 2020 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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., Мінкова К.О., 

директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів Тарабанова А. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

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»       Євген СОКОЛ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 8  
 

від 04 лютого 2020 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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., Мінкова К.О., 

директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів Тарабанова А. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від ректора Сокола Є.І.: 

- про перевірку ДСЯО 02.03-06.03.2020. 

 

інформацію від проректора Марченка А.П.: 

- про публікації в журналах Nature та Science. 

 

інформацію від проректора Зайцева Ю.І.: 

- про стипендію Кирпичова. 

 

інформацію від проректора Труша О.О.: 

- про сплата за навчання; 

- про хід зимової сесії; 

- про день відкритих дверей 23.02.2020 р. 

 

інформацію від проректора Хрипунова Г.С.: 

- про підготовку іноземців на заочній формі; 

- щодо положення НТУ "ХПІ" в міжнародних рейтингах. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректор НТУ «ХПІ»       Євген СОКОЛ 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 9  
 

від 10 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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., Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

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. 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії,  

В.о. ректора НТУ «ХПІ»     Андрій МАРЧЕНКО 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 10  

 

від 11 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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., Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

- академічну заборгованність; 

- заборгованість по оплаті; 

- АСУ НП – її недоліки; 

- профорієнтаційна робота. 

 

інформацію від проректора Труша О.О.: 

- про e-mail студентів; 

- про рейтинги студентів. 

 

інформацію від проректора Марченка А.П.: 

- про конкурс студентських робіт; 

- про захисти кандидатів та докторів технічних наук до 31.12.2020р. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії,  

В.о. ректора НТУ «ХПІ»     Андрій МАРЧЕНКО 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 11  

 

від 13 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

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. 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії,  

В.о. ректора НТУ «ХПІ»     Андрій МАРЧЕНКО 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 12  

 

від 17 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії,  

В.о. ректора НТУ «ХПІ»     Руслан МИГУЩЕНКО 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

 

  



ПРОТОКОЛ  № 13  

 

від 18 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

- поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

- стан підготовки до перевірки якості освіти; 

- зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії,  

В.о. ректора НТУ «ХПІ»     Андрій МАРЧЕНКО 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 14  

 

від 19 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії,  

В.о. ректора НТУ «ХПІ»     Андрій МАРЧЕНКО 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 15  

 

від 20 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії,  

В.о. ректора НТУ «ХПІ»     Руслан МИГУЩЕНКО 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 16  

 

від 21 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії,  

В.о. ректора НТУ «ХПІ»     Андрій МАРЧЕНКО 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 17  

 

від 25 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

- поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

- стан підготовки до перевірки якості освіти; 

- зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректора НТУ «ХПІ»      Євген СОКОЛ 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 18  

 

від 27 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

- поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

- стан підготовки до перевірки якості освіти; 

- зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректора НТУ «ХПІ»      Євген СОКОЛ 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

  



ПРОТОКОЛ  № 19  

 

від 28 лютого 2020 року засідання приймальної комісії 

Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Присутні: заступник голови приймальної комісії, в.о. ректора, Марченко А.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.,  Петров С.А., Сінческул О.Л., Білик С.Ю., 

Мінкова К.О., директор ХКТК Дідух І.В., голова профкому студентів 

Тарабанова А. 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  

інформацію від проректора Мигущенка Р.П. про: 

- поновлення на навчання, переводи та відрахування студентів; 

- стан підготовки до перевірки якості освіти; 

- зарахування іноземних абітурієнтів. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію з поточних питань прийняти до уваги та 

затвердити прийняті рішення. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії,  

ректора НТУ «ХПІ»      Євген СОКОЛ 

 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Сергій ПЕТРОВ 

 


