
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 14 січня   2016 р. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про особливості організації роботи приймальної комісії та проведення вступної 

кампанії 2016 року.  

2. Про уточнення функцій та відповідальності членів приймальної комісії.  

СЛУХАЛИ: Удовицьку Т. А., яка доповіла, що традиційно приймальна комісія веде 

прийом документів, організує вступні випробування та проводить зарахування на всі 

факультети та форми навчання. Технічними працівниками вносяться данні про абіту-

рієнтів до ЄДБО та формується їх особова справа у паперовому вигляді для зберігання 

в відділі кадрів. Для проведення роз’яснювальної роботи з батьками та абітурієнтами з 

попереднього  року була організована робота деканів та проректорів в приймальній 

комісії, яка  виправдала себе з позитивної сторони.  Особливістю цього року буде по-

дання заяв абітурієнтами щодо зарахування на перший курс денної форми навчання 

тільки в електронному вигляді, що потребує особливої уваги технічного секретаря  

щодо своєчасної обробки їх в ЄДБО.  

Крім цього, зважаючи на функціонування ХГУ НУА яке комплексу неперервної 

освіти, в приймальні комісії приймаються документи і на навчання в спеціалізованій 

економіко-правовій  школі та Дитячій школі раннього розвитку.  

ВИСТУПИЛИ: Голова приймальної комісії Астахова К. В., яка звернула увагу на де-

які інші нові аспекти організації прийому у 2016 році, а саме на зменшення строків 

прийому та зарахування на перший курс, розширення варіативності предметів в сер-

тифікаті ЗНО, можливість прийому на навчання на основі попередніх освітньо-

кваліфікаційних рівнів не по напрямам підготовки та спеціальностям, що потребує 

проведення додаткових вступних випробувань.  На її думку, все це викликає необхід-

ність проведення  змістовних зустрічей з абітурієнтами та їх батьками, а подання заяв  

в електронному вигляді потребує вирішення деяких питань додаткового технічного за-

безпечення роботи приймальної комісії.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідальному секретарю приймальної комісії  Удовицький Т. А. організувати 

роботу з абітурієнтами по  роз’ясненню  порядку подання заяв в електронні фо-

рмі.  

2. Проректору з інформаційних технологій Козиренку В. П. вжити необхідних за-

ходів щодо технічного забезпечення можливостей подання заяви для вступу в 

електронному вигляді в приймальні комісії ХГУ НУА.  

3. Деканам факультетів організувати зустрічі з батьками в базових школах та райо-

нах Харківської області з питань  нового та особливого вступної кампанії 2016 

року.  

4. Відповідальному секретарю приймальної комісії Удовицькій Т. А. разом з ін-

формаційно-технічною службою підготовить інформацію про особливості всту-

пної кампанії  2016 року  та розмістити її на сайті університету.  

СЛУХАЛИ: Голову приймальної комісії Астахову К. В., яка уточнили функціональну 

відповідальність членів приймальної комісії за напрями роботи. Так відповідальний 

секретар приймальної комісії Т. А. Удовицька  відповідає за  координацію роботу чле-

нів приймальної комісії; забезпечує своєчасно і в повному обсязі надання інформації 

про  порядок прийому та зарахування до ХГУ НУА у поточному році; готує накази, що 

стосуються організації і проведення прийому та інші документи необхідні для роботи 



приймальної комісії;  оформляє протоколи засідань приймальної комісії; здійснює за-

гальне керівництво екзаменаційними, атестаційними та предметними комісіями; разом 

з деканами та проректорами веде прийом громадян з питань вступу до ХГУ НУА; ор-

ганізує роботу членів  приймальної комісії з роз’яснення Правил прийому до універси-

тету; готує до оприлюднення всю інформацію  для вступників; складає розклад вступ-

них екзаменів та графіки зарахування; контролює проведення шифрування і дешифру-

вання письмових екзаменаційних робіт вступників; забезпечує своєчасне і повне роз-

міщення необхідної інформації на інформаційному стенді та на сайті університету; 

здійснює контроль за правильністю оформлення особистих справ вступників та за ве-

денням журналів реєстрації осіб, які вступають до університету; готує матеріали до за-

сідань приймальної комісії; ретельно перевіряє документи вступників, встановлює їх 

відповідність та достовірність; відповідає за підготовку бланків документації прийма-

льної комісії; організує проведення усних екзаменів,  контролює систему перевірки 

письмових робіт та тестів предметними комісіями; забезпечує організацію та прове-

дення апеляцій; готує звіти з прийому до ВНЗ для вченої ради університету, Департа-

менту науки і освіти Харківської облдержадміністрації та  МОН України; після закін-

чення роботи приймальної комісії здає до архіву відповідні документи на збереження.  

  Декани факультетів організують та здійснюють  профорієнтаційні заходи; про-

водять консультації зі вступниками та їх батьками  з питань вступу на навчання та ви-

бору напряму та спеціальності професійної підготовки.  

Технічний секретар вносить данні про абітурієнтів до єдиної бази з питань освіти 

та відповідає правильність та своєчасність їх внесення.  

Голови екзаменаційних  предметних та фахових  атестаційних комісій складають 

і подають на затвердження голові приймальної комісії екзаменаційні матеріали,  здійс-

нюють керівництво і контроль за роботою членів  комісії, організують та проводять 

вступні випробування. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про уточнення функціональної відповідальності членів приймальної 

комісії прийняти до відома. 

2. За необхідністю внести необхідні зміни в перелік функціональні обов’язків від-

повідального секретаря приймальної комісії  та технічного секретаря в Центрі по 

роботі з персоналом.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 11 лютого   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

3. Про затвердження складу  фахових атестаційних комісій.  

 

СЛУХАЛИ: Голову приймальної комісії Астахову К. В., яка запропонувала   склад 

фахових атестаційних комісій для проведення вступних випробувань до магістратури 

та спеціалітету.  

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склад фахових  атестаційних комісій за спеціальностями для  прове-

дення вступних випробувань на денну та заочну форми  навчання за освітнім 

ступенем «магістр» і освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» у  2016 році. 

2. Доручити    відповідальному  секретарю    приймальної   комісії  Удовицькій Т. 

А. оформити необхідні документи щодо організації роботи фахових атестацій-

них комісій та наказу в Центрі по роботі з персоналу.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 24 березня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про затвердження Положення про Апеляційну комісію ХГУ НУА. 

2. Про організацію підготовки програм та екзаменаційних матеріалів для прове-

дення  вступних випробувань. 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка 

ознайомили присутні з Положенням про апеляційну комісію ХГУ НУА та порядком 

розгляду апеляцій. 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії Астахова К. В., яка підкреслила необхід-

ність звернути увагу   голів предметних, фахових та атестаційних комісії щодо  суво-

рого дотримання порядку організації та проведення вступних випробувань задля запо-

бігання  виникненню ситуацій  апеляції. З цією метою Астахова К. В. запропонувала 

провести нараду голів означених комісій в строк до 10 червня 2016 року.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Положення про апеляційну комісію ХГУ НУА. 

2. Провести нараду голів предметних, фахових та атестаційних комісії щодо орга-

нізації та проведення вступних заходів 6 червня 2016 року.  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла про те, що за три місяці до початку проведення вступних випробувань необхід-

но підготувати програми, завдання та іншу документацію для проведення вступних 

випробувань. Ці матеріали необхідно надати в паперовому та електронному вигляді, 

тому що частина за них, а саме програми та зразки екзаменаційних завдань,  відповід-

но Умов прийому до вищих навчальних закладів,   повинні бути розміщені на сайті 

академії для ознайомлення абітурієнтами.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Призначити наступних відповідальних за підготовку екзаменаційної документації 

для проведення вступних випробувань.  

2. Призначити строк  подання екзаменаційних матеріалів  до приймальної комісії  5 

квітня 2016 р.    

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 22 квітня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Підсумки випуску в Центрі довузівської підготовки та рекомендація до зараху-

вання до  ХГУ НУА його випускників.  

 

СЛУХАЛИ: директора Центру довузівської підготовки Степаненко Л. І., яка доповіла 

що протягом року на підготовчих курсах академії навчалось 46 слухачів і підкреслила, 

що  їх орієнтованість щодо вступу на факультети університету  визначити важко, тому 

що слухачі більш орієнтуються на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання 

по окремим предметам. Так заняття з української мови та літератури відвідували  29 

чоловік, історії України 34 чоловіка, математики 11 чоловік, англійської мови  31 чо-

ловік.  В цілому близько  80 %  випускників Центру планують вступати до університе-

ту.  

Всі слухачі успішно пройшли випускне тестування, яке проводилися в за фор-

мую та змістом тестування зовнішнього незалежного оцінювання,  і відповідно розділу 

XІІ Правил прийму до ХГУ НУА у 2016 році можуть бути зараховані до університету, 

за умов успішного складання ЗНО, на підставах позачерговості, що підтверджує вида-

ний сертифікат випускника Центру.   

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії Астахова К. В., яка підкреслили необхід-

ність посилити профорієнтаційну складову у роботі Центру довузівської підготовки зі 

слухачами підготовчих курсів.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати право першочергового зарахування випускникам Центру довузівської 

підготовки 2016 року. 

2. При плануванні роботи Центру довузівської підготовки на наступний рік перед-

бачити для слухачів систему заходів профорієнтаційного характеру.  

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 19 травня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 1. Про рекомендацію до зарахування  до ХГУ НУА  випускників спеціалізованої еко-

номіко-правової школи.  

СЛУХАЛИ:   директора спеціалізованої економіко-правової школи Бондар Т. І., яка 

доповіла що у 2016 році виявили бажання вступати до університету наступні випуск-

ники СЕПШ: 

1. Діденко Володимир Олегович 

2. Кушнір Ірина Іванівна 



3. Поліщук Іван Анатолійович 

4. Уткіна Валерія  Ігорівна  

5. Шелюга Артем  Юрієвич  

6. Гомонілова Христина  Євгенівна  

        Така мала кількість тих, хто вступає до університету, на її думку,  обумовлена ма-

лою кількістю випускників школи  та намірами деяких вихованців продовжити освіту 

за кордоном.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати право першочергового зарахування до університету на наступним  випу-

скникам  спеціалізованої економіко-правової школи 2016 року на обрані ними 

форми та факультети навчання. 

2. Керівництву СЕПШ вжити заходів по удосконаленню профорієнтаційної роботи 

щодо залучення випускників школи продовжувати  навчання на факультетах  

ХГУ НУА.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 22 червня    2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1.  1. Про затвердження розкладу вступних випробувань.  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії, яка ознайомила присут-

ніх з наступним розкладом вступних випробувань:  

для окремих категорій вступників  щодо вступу на I курс денної форми навчання за 

спеціальностями   

«Економіка підприємства»       «Соціологія»       «Філологія» 

21.07.16  15.00 – 16.00   консультація: з української мови та літератури            

22.07.16  10.00 – 13.00   іспит:  з української мови та літератури           

23.07.16  10.00 – 11.00   консультація: з історії України                           

25.07.16  10.00 – 13.00   іспит: з історії України     

26.07.16  15.00 – 16.00  консультації: з математики, з іноземної мови, з   географії та з 

біології  

01.08.16 10.00 – 13.00 іспит: з математики, з іноземної мови, з географії та з  біології 

для окремих категорій вступників щодо вступу на I курс факультету заочно-

дистанційного навчання  за спеціальностями 

«Економіка підприємства»       «Соціологія»       «Філологія 

02.09.16 15.00 – 16.00   консультація:  з української мови та літератури              

03.09.16 10.00 – 13.00   іспит: з української мови та літератури              

05.09.16 15.00 – 16.00   консультація: з історії України               

06.09.16 10.00 – 13.00   іспит: з історії України                 

08.09.16 15.00 – 16.00   консультації: з математики,  іноземної мови,  географії, біології 

09.09.16 10.00 – 13.00  іспит: з математики,   іноземної мови,  географії та  біології           

 

 



щодо вступу на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів на денну фор-

му навчання для подальшого навчання за напрямами підготовки 

6.030504 – Економіка підприємства  6.030101 – Соціологія  

6.020303 – Філологія 

25.07.16 13.00 – 14.00   консультація для вступників  

26.07.16 10.00 – 13.00   іспит для вступників за напрямами підготовки 

25.07.16 13.00 – 14.00   консультація  з додаткового іспиту 

28.07.16  10.00 - 13.00   додатковий іспит         

щодо вступу на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів на заочну фо-

рму навчання для подальшого навчання за напрямами підготовки 

6.030504 – Економіка підприємства  6.030101 – Соціологія 6.020303 – Філологія 

22.08.16  13.00 – 14.00    консультація для вступників за напрямами підготовки: 

23.08.16  10.00 – 13.00    іспит для вступників за напрямами підготовки 

25.08.16  13.00 – 14.00    консультація  з додаткового іспиту 

26.08.16  10.00 - 13.00     додатковий іспит         

щодо вступу до спеціалітету (денна форма навчання) для навчання за спеціальностями  

051 – Економіка підприємства   

054 – Соціологія  035 – Філологія  

10.08.16  15.00 – 16.00    консультація з фахового іспиту для вступників 

11.08.16  10.00 – 13.00    фаховий  іспит за спеціальністю для вступників 

12.08.16  10.00 – 11.00    консультація з іноземної мови 

13.08.16  10.00 – 13.00    іспит з іноземної мови 

15.08.16  10.00 – 11.00    консультація  з додаткового іспиту 

16.08.16  10.00 - 13.00     додатковий іспит               

щодо вступу до спеціалітету (заочна форма навчання) для навчання за спеціальностя-

ми 051 – Економіка підприємства  

054 – Соціологія     035 – Філологія  

23.08.16 15.00 – 16.00   консультація з фахового іспиту  для вступників  

25.08.16 10.00 – 13.00   іспит за спеціальністю 

27.08.16 10.00 – 11.00   консультація  з додаткового іспиту 

29.08.16 10.00 – 13.00   додатковий іспит 

щодо вступу до магістратури (денна форма навчання)  для навчання за спеціальностя-

ми  051 – Економіка підприємства  035 – Філологія  054 – Соціологія 

25.07.16 10.00 – 11.00   консультація з іспиту  

26.07.16 10.00 – 13.00   іспит за спеціальністю 

27.07.16 15.00 – 16.00   консультація з іноземної мови для вступників 

28.07.16 10.00 – 13.00   іспит з  іноземної мови  

29.07.16 10.00 – 11.00    консультація з додаткового іспиту                      

30.07.16 10.00 – 13.00    додатковий іспит  

щодо вступу до магістратури (заочна форма навчання) для навчання за спеціальностя-

ми  051 – Економіка підприємства  054 – Соціологія 

22.08.16 10.00 – 11.00   консультація з іноземної мови для вступників 

23.08.16 10.00 – 13.00   іспит з іноземної мови  

25.08.16 15.00 – 16.00   консультація з фахового іспиту для вступників  

26.08.16 10.00 – 13.00   фаховий іспит  

27.08.16 10.00 – 11.00    консультація з додаткового іспиту                         

29.08.16 10.00 – 13.00    додатковий іспит  



ВИСТУПИЛИ:  голова приймальної комісії Астахова К. В.,  яка звернула увагу  на 

суворе дотримання порядку організації та проведення вступних випробувань,  належне 

та своєчасне оформлення їх результатів в Єдиній базі з питань освіти. Крім цього Ас-

тахова К. В. доручили відповідальному секретарю приймальної комісії разом з прорек-

тором з адміністративно-господарської діяльності Семеновим О. О. вирішити питання 

облаштування аудиторій для проведення вступних заходів з урахуванням графіка ре-

монтних робіт в академії.                                           

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити запропонований розклад вступних випробувань. 

2. Доручити відповідальному секретарю    приймальної   комісії  Удовицькій Т. А. 

розмістити  затверджений графік на сайті університету та на стенді приймальної 

комісії у триденний строк.  

3. Проректору з адміністративно-господарської діяльності Семенову О. О. виріши-

ти питання облаштування аудиторій для проведення вступних заходів з ураху-

ванням графіка ремонтних робіт в академії.                                           

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 15 липня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 1. Про хід подання заяв щодо вступу на перший курс денної форми навчання та до-

пуск до участі в конкурсі.  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що з початку вступної кампанії до приймальної комісії надійшло 98 заяв щодо 

вступу на спеціальність «Філологія»,  22 заяви щодо вступу на спеціальність «Еконо-

міка» и 37 заяв щодо вступу на спеціальність «Соціологія».  В поданих заявах предме-

ти і бали відповідають необхідним вимогам, тому  абітурієнтів, які їх подали,  можна 

допустити до участі в конкурсі.  

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії Астахова К. В., яка відмітили деякі 

об’єктивні складнощі технічного характеру на початку вступної кампанії щодо подан-

ня заяв в електронні формі та звернула увагу співробітників технічного супроводжен-

ня вступної кампанії щодо забезпечення своєчасного прийому та обробки заяв абітурі-

єнтів.   

УХВАЛИЛИ: 

1. Допустити до участі в конкурсі 98 осіб щодо вступу на спеціальність «Філоло-

гія»,  22 особи щодо вступу на спеціальність «Економіка» и 37 осіб щодо вступу 

на спеціальність «Соціологія». 

2. Проректору з інформаційно-комутаційних технологій Козиренку В. П. вжити 

необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного прийому та обробки заяв 

абітурієнтів.   

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 27 липня    2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Про хід подання заяв щодо вступу на 1-й курс денної форми навчання та допуск до 

участі в конкурсі.  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що з початку вступної кампанії до приймальної комісії надійшло 300 заяв щодо 

вступу на спеціальність «Філологія», 83 заяви щодо вступу на спеціальність «Економі-

ка» и 93 заяв щодо вступу на спеціальність «Соціологія».  В поданих заявах предмети і 

бали відповідають необхідним вимогам, тому  абітурієнтів, які їх подали,  можна до-

пустити до участі в конкурсі.  

УХВАЛИЛИ: 

3. Допустити до участі в конкурсі 300 осіб щодо вступу на спеціальність «Філоло-

гія»,  83 особи щодо вступу на спеціальність «Економіка» и 93 особи щодо всту-

пу на спеціальність «Соціологія». 

4. Деканам факультетів організувати роботу з абітурієнтами щодо обрання ними 

місця навчання та подання оригіналів документів.   

 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 28 липня    2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про завершення прийому заяв щодо вступу на 1-й курс денної форми навчання та 

допуск до участі в конкурсному відборі.  

 СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що з початку вступної кампанії до приймальної комісії надійшло 303 заяви що-

до вступу на спеціальність «Філологія»,  85 заяв щодо вступу на спеціальність «Еко-

номіка» и 96 заяв щодо вступу на спеціальність «Соціологія».  В поданих заявах пред-

мети і бали відповідають необхідним вимогам, тому  абітурієнтів, які їх подали,  мож-

на допустити до участі в конкурсі.  

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії Астахова К. В.. яка відмітила, що  станом 

на 28 липня, тобто на завершення вступної кампанії на два факультети є конкурс: на 

факультет «Референт-перекладач» – 3,4 чол. на місце, на факультет «Соціальний мене-

джмент» – 4,8 чол. на місце, то на її думку є всі можливості здійснити набір на факуль-

тети відповідно до запланованих показників.   

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Допустити до участі в конкурсі:  303 особи щодо вступу на спеціальність «Філоло-

гія»,  85 осіб щодо вступу на спеціальність «Економіка» и 96 осіб щодо вступу на спе-

ціальність «Соціологія». 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 29 липня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про рекомендацію до зарахування абітурієнтів на старші курси денної форми нав-

чання.  

2. Про рекомендацію до зарахування осіб  на перший курс зі скороченим терміном нав-

чання. 

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка до-

повіла, що відповідно п. 2.4  Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році на старші курси 

можуть бути зараховані особи, яки мають диплом молодшого спеціаліста. До приймаль-

ної комісії надійшли документи від Маслова Максима Олександровича, Пищаль Ольги 

Вадимівни щодо вступу на другий курс факультету «Референт-перекладач» для навчан-

ня за спеціальністю «Філологія» на підставі документу про попередню освіту (диплом 

молодшого спеціаліста). Вони успішно пройшли вступні випробування і можуть бути 

рекомендовані до зарахування. 

  До приймальної комісії надійшли документи від Кривоносової Оксани Анатолії-

вни щодо вступу на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» для навчання за 

спеціальністю «Соціологія» на підставі документу про попередню освіту (диплом моло-

дшого спеціаліста). Вона успішно пройшла вступні випробування і може бути рекомен-

дована до зарахування. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до зарахування Маслова М.О., Пищаль О.В. на другий курс факуль-

тету «Референт-перекладач» для навчання за спеціальністю  «Філологія» на денні 

формі. 

2. Рекомендувати до зарахування Кривоносову О. А. на другий курс факультету «Соці-

альний менеджмент» для навчання за спеціальністю  «Соціологія» на денні формі. 

ІІ. СЛУХАЛИ:   відповідального   секретаря  приймальної   комісії     Удовицьку Т. 

А., яка доповіла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році може про-

водитись зарахування на першій курс зі скороченим терміном навчання осіб, які вже 

мають вищу освіти для отримання другої вищої освіти . 

 До приймальної комісії надійшли документи від 6 таких осіб щодо вступу на пе-

рший курс факультету «Референт-перекладач» зі скороченим терміном навчання за 

спеціальністю «Філологія».  Вони успішно пройшли вступні випробування та можуть 

бути рекомендовані до зарахування.  

 



УХВАЛИЛИ: рекомендувати до зарахування на перший курс денної форми навчання  

факультету  «Референт-перекладач» зі скороченим терміном навчання за спеціальніс-

тю «Філологія» (англійська мова): 

1. Берішполову   Валерію Василівну 

2. Войтенко   Олену Валеріївну 

3. Володькіну   Анастасію  Ігорівну 

4. Жерновенкова   Олексія Андрійовича 

5. Карабанову   Яну  Геннадіївну 

6. Підгірну    Анжеліку В’ячеславівну 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 30 липня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про рекомендацію до зарахування до магістратури на денну форму навчання.  

2. Про зарахування  до спеціалітету для навчання за освітньо-кваліфікаційним рів-

нем «Спеціаліст» (за денною формою навчання).  

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка допові-

ла, що до приймальної комісії подані документи від 37 осіб щодо навчання в магістра-

турі факультету «Бізнес-управління», від 13 осіб щодо навчання  в магістратурі  факу-

льтету «Соціальний менеджмент» та від 25 осіб щодо навчання в магістратурі факуль-

тету «Референт-перекладач» на денній формі навчання.  

 Всі вони успішно пройшли вступні випробування, але відповідно до конкурсно-

го рейтингового відбору  можуть рекомендовані до  зарахування на денну форму 25 

осіб на спеціальність 051 «Економіка», 5 осіб на спеціальність 054 «Соціологія» и 25 

осіб на спеціальність 035 «Філологія». Іншим особам, які брали участь в конкурсному 

відборі, але за рейтингом не пройшли за конкурсом,  надана рекомендація щодо зара-

хування до магістратури на заочну форму навчання.   

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до зарахування на денну форму магістратури  факультету  «Бізнес-

управління»: 

1. Баранову  Анну  Сергіївну 

2. Безпалько  Іллю    Аркадійовича 

3. Бондара  В’ячеслава   Вікторовича 

4. Васильєва  Максима  Сергійовича 

5. Геращенко  Маргариту   Юріївну 

6. Гончарова  Романа   Володимировича 

7. Горгуль  Крістіану     Романівну 

8. Єлдинова  Микиту    Сергійовича 

9. Захарову  Анастасію     Олександрівну 

10. Звєрєва  Станіслава      Ігоровича 

11. Іванникова  Миколая      Олеговича 

12. Кононенко  Марину      Ігорівну 



13. Левкович  Маргариту      Сергіївну 

14. Мазітову  Валентину       Рустамівну 

15. Мазітову  Вероніку       Рустамівну 

16. Назаркіна  Павла      Олександровича 

17. Плотнікову  Ірину       Ігорівну 

18. Пожидаєва  Дениса       Олександровича 

19. Рожкову  Аліну       Олександрівну 

20. Сагайдакові  Дениса         Сергійовича 

21. Тарантюк    Людмилу       Любомирівну 

22. Топ тун      Тетяну          Михайлівну 

23. Шарову      Юлію  Станіславівну 

24. Шевченко      Катерину Денисівну 

25. Стефан      Юлію  В’ячеславівну 

рекомендувати до зарахування на денну форму  магістратури  факультету  «Соціаль-

ний менеджмент»: 

1. Івахно   Валерію    Ігорівну 

2. Мінко            Алісу           Віталіївну 

3. Переверзєву  Дарію    Олександрівну 

4. Перетяченко  Анастасію   Ігорівну 

5. Полякову     Юлію     Олександрівну 

рекомендувати до зарахування на денну форму  магістратури  факультету  «Референт-

перекладач»: 

1. Аль-Джарабі   Аделя  Мохіеддинновича 

2. Бартош     Аліну  Віталіївну 

3. Бенько    Ліну  Ігорівну 

4. Голоху    Євгена   Євгеновича 

5. Голуб    Олену   Миколаївну 

6. Дягілєву     Аліну   Віталіївну 

7. Зайцеву     Анастасі    Ігорівну 

8. Зіада                Каріма    Халіль Мохамед 

9. Зінківську      Катерину  Іванівну 

10. Кобзарьову      Альбіну     Віталіївну 

11. Коров`янську  Дар`ю     Олександрівну 

12. Лимаренко      Тетяну      Геннадіївну 

13. Литвиненко    Марію      Сергіївну 

14. Миколенка      Едуарда      Владиславовича 

15. Найденко      Олену      Володимирівну 

16. Попову      Ольгу     Юріївну 

17. Придибайло    Дарію     Леонідівну 

18. Приходька      Володимира Миколайовича 

19. Силантьєву      Олександру Валеріївну 

20. Ситнікову      Анну          Олексіївну 

21. Скрипку      Владислава Костянтиновича 

22. Ухолову      Олену  Олександрівну 

23. Холоденко       Анжеліку Євгенівну 

24. Цупка       Олександра Борисовича 

25.    Ярошенка        Дениса           Костянтиновича 



 

2. Доручити відповідальному секретарю приймальної комісії Удовицький Т. А. Довес-

ти до відома рекомендованих до зарахування абітурієнтів вимоги щодо зарахування до 

складу студентів.  

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка допові-

ла, що до приймальної комісії подані документи від абітурієнтів щодо навчання в спе-

ціалітеті на денній формі навчання. Всі вони успішно пройшли вступні випробування і 

можуть рекомендовані до  зарахування на 5 курс денної форми навчання  для отри-

мання освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до зарахування   на 5 курс  факультету «Бізнес-управління» за спеці-

альністю «Економіка» на  денну форму навчання: 

1. Багаряна  Яна   Артуровича 

2. Блізніченка  Олександра  Олександровича 

3. Жакова  Сергія  Олексійовича 

4. Романенка  Максима  Владиславовича 

2. Рекомендувати до зарахування     на 5 курс  факультету «Референт-перекладач» за 

спеціальністю «Переклад» на  денну форму навчання: 

1. Босенка  Антона Андрійовича 

2. Дібровенка  Артура Юрійовича 

3. Крайнова  Олександра  Олеговича 

4. Степаненка Данило  Олексійовича 

3. Рекомендувати до зарахування     на 5 курс  факультету «Соціальний менеджмент» 

за спеціальністю «Соціологія» на  денну форму навчання: 

1. Савостіну Анастасію Олександрівну 

2. Тіщенка Артема Ігоровича 

4. Доручити відповідальному секретарю приймальної комісії Удовицький Т. А. Довес-

ти до відома рекомендованих до зарахування абітурієнтів вимоги щодо зарахування до 

складу студентів.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 11 серпня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування  на перший курс денної форми навчання.  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що станом на 12 серпня виконали умови щодо зарахування на перший курс 

денної форми навчання 85 осіб:  на спеціальність 051  «Економіка» – 17 осіб, на спеці-

альність 035  «Філологія» – 64 особи,  на спеціальність 054  «Соціологія » – 4 особи.   

Всі вони можуть бути зараховані до  ХГУ НУА.  

УХВАЛИЛИ: 

 1. Зарахувати студентами першого курсу денної форми навчання ХГУ НУА осіб 

згідно зі списком: 

на факультет  «Бізнес-управління»: 



1. Баласанян  Діану   Агасінівну 

2. Бердикову  Марину  Олегівну 

3. Бойка  Євгенія  Олександровича 

4. Бочарнікову Карину  Сергіївну 

5. Волкову  Аліну  Сергіївну 

6. Волкову  Анастасію  Олександрівну 

7. Діденка  Володимира Олеговича 

8. Іванченка  В`ячеслава  Сергійовича 

9. Карпенка  Владислава  Володимировича 

10. Кушнір  Ірину   Іванівну 

11. Мазуріну  Валерію  Валентинівну 

12. Макаренка  Миколу  Володимировича 

13. Поліщука  Івана   Анатолійовича 

14. Сердюкові  Юлію  Романівну 

15. Фурса  Богдана  Ігоровича 

16. Чалову  Катерину  Юріївну 

17. Череватенка Артема  Дмитровича 

на факультет «Соціальний менеджмент»:  

1. Єпіфанову  Ксенію  Сергіївну 

2. Манжуринс Кристину  В`ячеславівну 

3. Позднякову Яну   Дмитрівну 

4. Шашковську Аліну  Вікторівну 

На  факультет  «Референт-перекладач»: 

1. Алексєєнко  Анну   Віталіївну 

2. Анікіна  Кирило  Олександровича 

3. Банник  Катерину  Сергіївну 

4. Бац   Анастасію  Сергіївну 

5. Березу  Гауру   Ігоровича 

6. Білокінь  Олександру Андріївну 

7. Близнюк  Миколу  Сергійовича 

8. Болотіну  Анахіут  Амануллівна 

9. Бугаєнко  Аліну  Сергіївну 

10. Бугайову  Христину  Олексіївну 

11. Бунчук  Аліну  Миколаївну 

12. Варченко  Анну   Юріївну 

13. Везірханову Саїду   Таджетдинівну 

14. Вербову  Маргариту  Сергіївну 

15. Ганжу  Олександру Миколаївну 

16. Гєнун  Аліну 

17. Грек   Тетяну  Віталіївну 

18. Гресь   Діану   Дмитрівну 

19. Данько  Анастасію  Дмитрівну 

20. Денисенко  Анну   Володимирівну 

21. Дзюбу  Анастасію  Олександрівну 

22. Донченко  Ірину   Віталіївну 

23. Дуріхіну  Анастасію  Віталіївну 

24. Євмінову  Анну   Дмитрівну 



25. Єрецьку  Тетяну  Олександрівну 

26. Жихор  Анну   Володимирівну 

27. Жолоб  Єлизавету  Денисівну 

28. Завгородню Аніту   Віталіївну 

29. Задніпровського Богдана  Владиславовича 

30. Іваненко  Ірину   Олександрівну 

31. Ісакову  Віолетту  Андріївну 

32. Канаєву  Анастасію  Андріївну 

33. Кірінович  Ольгу  Сергіївну 

34. Кононенко  Дар`ю  Олександрівну 

35. Корольську  Дар`ю  Володимирівну 

36. Косовцеву  Ксенію  Юріївну 

37. Куриленко  Ярослава  Андрійовича 

38. Лазоренко  Анну   Леонідівну 

39. Лакозу  Віолетту  Віталіївну 

40. Магденко  Наталію  Олександрівну 

41. Макайду  Гліба   Сергійовича 

42. Мовчан  Валентину  Вікторівну 

43. Мохову  Віолетту  Сергіївну 

44. Муковоз  Ірину   Андріївну 

45. Нечаєву  Анастасію  Сергіївну 

46. Псарєва  Семена  Сергійовича 

47. Розторгуєву Вікторію  Юріївну 

48. Руцьку  Аліну  Олександрівну 

49. Салашну  Олену  Віталіївну 

50. Симоненко  Кристину  Юріївну 

51. Сердюкові  Катерину  Романівну 

52. Сі ненко  Євгенія  Андрійовича 

53. Стовпівську Катерину  Максимівну 

54. Страшненко Юлію  Олексіївну 

55. Тереник  Анну   Анатоліївну 

56. Ткаченко  Дениса  Ігоровича 

57. Тоболь  Валерію  Вікторівну 

58. Урденка  Владислава  Андрійовича 

59. Холюсеву  Юлію  Олексіївну 

60. Шевякову  Аллу   Сергіївну 

61. Якименко  Ганну  Володимирівну. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 13 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 11 серпня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування осіб  на перший курс зі скороченим терміном навчання. 



 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році може проводитись 

зарахування на першій курс зі скороченим терміном навчання осіб, які вже мають ви-

щу освіти для отримання другої вищої освіти . 

 До приймальної комісії надійшли документи від 6 таких осіб щодо вступу на пе-

рший курс факультету «Референт-перекладач» зі скороченим терміном навчання за 

спеціальністю «Філологія».  Вони успішно пройшли вступні випробування та можуть 

бути зараховані на навчання.  

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на перший курс денної форми навчання  факультету  «Ре-

ферент-перекладач» зі скороченим терміном навчання за спеціальністю «Філологія» 

(англійська мова): 

7. Берішполову   Валерію Василівну 

8. Войтенко   Олену Валеріївну 

9. Володькіну   Анастасію  Ігорівну 

10. Жерновенкова   Олексія Андрійовича 

11. Карабанову   Яну  Геннадіївну 

12. Підгірну    Анжеліку В’ячеславівну 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 14 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 12 серпня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування до магістратури на денну форму навчання. 

 СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від 37 осіб щодо навчання в магістратурі 

факультету «Бізнес-управління», від 13 осіб щодо навчання  в магістратурі  факультету 

«Соціальний менеджмент» та від 25 осіб щодо навчання в магістратурі факультету 

«Референт-перекладач» на денній формі навчання.  

 Всі вони успішно пройшли вступні випробування, але відповідно до конкурсно-

го рейтингового відбору  можуть бути зараховані на денну форму 25 осіб на спеціаль-

ність 051 «Економіка», 5 осіб на спеціальність 054 «Соціологія» и 25 осіб на спеціаль-

ність 035 «Філологія». Іншим особам, які брали участь в конкурсному відборі, але за 

рейтингом не пройшли за конкурсом,  надана рекомендація щодо зарахування до магі-

стратури на заочну форму навчання.   

УХВАЛИЛИ: зарахувати на денну форму магістратури  факультету  «Бізнес-

управління»: 

1. Баранову  Анну  Сергіївну 

2. Безпалько  Іллю    Аркадійовича 

3. Бондара  В’ячеслава   Вікторовича 

4. Васильєва  Максима  Сергійовича 

5. Геращенко  Маргариту   Юріївну 



6. Гончарова  Романа   Володимировича 

7. Горгуль  Крістіану     Романівну 

8. Єлдинова  Микиту    Сергійовича 

9. Захарову  Анастасію     Олександрівну 

10. Звєрєва  Станіслава      Ігоровича 

11. Іванникова  Миколая      Олеговича 

12. Кононенко  Марину      Ігорівну 

13. Левкович  Маргариту      Сергіївну 

14. Мазітову  Валентину       Рустамівну 

15. Мазітову  Вероніку       Рустамівну 

16. Назаркіна  Павла      Олександровича 

17. Плотнікову  Ірину       Ігорівну 

18. Пожидаєва  Дениса       Олександровича 

19. Рожкову  Аліну       Олександрівну 

20. Сагайдакові  Дениса         Сергійовича 

21. Тарантюк    Людмилу       Любомирівну 

22. Топ тун      Тетяну          Михайлівну 

23. Шарову      Юлію  Станіславівну 

24. Шевченко      Катерину Денисівну 

25. Стефан      Юлію  В’ячеславівну 

зарахувати на денну форму магістратури  факультету  «Соціальний менеджмент»: 

1. Івахно   Валерію    Ігорівну 

2. Мінко            Алісу           Віталіївну 

3. Переверзєву  Дарію    Олександрівну 

4. Перетяченко  Анастасію   Ігорівну 

5. Полякову     Юлію     Олександрівну 

зарахувати на денну форму магістратури  факультету  «Референт-перекладач»: 

1. Аль-Джарабі   Аделя  Мохіеддинновича 

2. Бартош     Аліну  Віталіївну 

3. Бенько    Ліну  Ігорівну 

4. Голоху    Євгена   Євгеновича 

5. Голуб    Олену   Миколаївну 

6. Дягілєву     Аліну   Віталіївну 

7. Зайцеву     Анастасі    Ігорівну 

8. Зіада                Каріма    Халіль Мохамед 

9. Зінківську      Катерину  Іванівну 

10. Кобзарьову      Альбіну     Віталіївну 

11. Коров`янську  Дар`ю     Олександрівну 

12. Лимаренко      Тетяну      Геннадіївну 

13. Литвиненко    Марію      Сергіївну 

14. Миколенка      Едуарда      Владиславовича 

15. Найденко      Олену      Володимирівну 

16. Попову      Ольгу     Юріївну 

17. Придибайло    Дарію     Леонідівну 

18. Приходька      Володимира Миколайовича 

19. Силантьєву      Олександру Валеріївну 

20. Ситнікову      Анну          Олексіївну 



21. Скрипку      Владислава Костянтиновича 

22. Ухолову      Олену  Олександрівну 

23. Холоденко       Анжеліку Євгенівну 

24. Цупка       Олександра Борисовича 

25.    Ярошенка        Дениса           Костянтиновича 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 15 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 12 серпня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про поновлення студентів на навчання  з інших вищих навчальних закладів. 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка допо-

віла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році можуть бути поновленні 

на навчання студенти, які мають академічну довідку про закінчення певного курсу нав-

чання у вищому навчальному закладі.   

       До приймальної комісії надійшли документи від трьох таких студентів: Карпенка 

Тимура Євгеновича та Мустазапової Владлени Олегівни, які  навчалися у Белгородсь-

кому державному технологічному університеті ім. В.Г. Шухова на відповідних спеціа-

льностях, Жигальцева Артема Сергійовича, який навчався в Білгородському державно-

му університеті. Всі вони повністю виконали навчальний план першого курсу та мають  

підстави бути поновленими у складі студентів  ХГУ НУА  для продовження навчання.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Поновити Мустазапову В. О. на другому курсі факультету «Бізнес-управління» 

денної форми навчання.  

2. Поновити Жигальцева А. С. на другому курсі факультету «Референт-перекладач» 

денної форми навчання. 

3. Поновити Карпенка Т. Є. на другому курсі факультету «Референт-перекладач» 

денної форми навчання. 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 16 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 13 серпня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

3. Про зарахування абітурієнтів на старші курси на підставі дипломів молодшого спеці-

аліста.  

   



 СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка допо-

віла, що відповідно п. 2.4  Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році на старші курси 

можуть бути зараховані особи, яки мають диплом молодшого спеціаліста. 

  До приймальної комісії надійшли документи від Маслова Максима Олександро-

вича, Пищаль Ольги Вадимівни щодо вступу на другий курс факультету «Референт-

перекладач» для навчання за спеціальністю «Філологія» на підставі документу про по-

передню освіту (диплом молодшого спеціаліста). Вони успішно пройшли вступні ви-

пробування і можуть бути зараховані на навчання. 

  До приймальної комісії надійшли документи від Кривоносової Оксани Анатолії-

вни щодо вступу на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» для навчання за 

спеціальністю «Соціологія» на підставі документу про попередню освіту (диплом моло-

дшого спеціаліста). Вона успішно пройшла вступні випробування і може бути зарахова-

на на навчання. 

УХВАЛИЛИ:  

3. Зарахувати Маслова М.О., Пищаль О.В. на другий курс факультету «Референт-

перекладач» для навчання за спеціальністю  «Філологія» на денні формі. 

4. Зарахувати Кривоносову О.А. на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» 

для навчання за спеціальністю  «Соціологія» на денні формі. 

5. Доручити деканам факультетів «Референт-перекладач» та «Соціальний менеджмент» 

організувати протягом року доскладання студентами, які зараховані на старші курси, 

академічної різниці на якісному рівні.  

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 17 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 26 серпня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

2. Про поновлення студентів на навчання у ХГУ НУА  з інших вищих навчальних за-

кладів на підставі закінчення певного курсу навчання та академічних довідок.   

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка до-

повіла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році на навчання можуть 

бути поновленні студенти, які мають академічну довідку про закінчення певного курсу 

навчання у вищому навчальному закладі.   

 До приймальної комісії надійшли документи Бондарчук Поліни Володимирівни, 

яка  навчалася у Белгородському державному технологічному університеті ім.. В.Г. 

Шухова на відповідній спеціальності, повністю виконала навчальний план першого 

курсу та має  підстави бути поновленою у складі студентів  ХГУ НУА для продовжен-

ня навчання на другому курсі факультету «Бізнес-управління» за заочною формою.  

 До приймальної комісії надійшли документи Сальніков Богдана Миколайовича, 

який  навчався у Харківському національному університету ім. В.Н. Каразіна,  повніс-

тю виконав навчальний план першого та другого курсів та має  підстави бути поновле-

ним у складі студентів  ХГУ НУА для продовження навчання на третьому курсі факу-

льтету «Бізнес-управління». 



 До приймальної комісії надійшли документи Черкашної Олесі Сергіївни, яка на-

вчалася у Белгородському державному технологічному університеті          ім. В.Г. Шу-

хова, повністю виконала навчальний план першого курсу та має  підстави бути понов-

леною у складі студентів  ХГУ НУА для продовження навчання на другому курсі фа-

культету «Соціальний менеджмент» за заочною формою.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Поновити Бондарчук П. В. на другий курс факультету «Бізнес-управління» на заочну 

форму навчання.  

2. Поновити Сальникова Б. М. на третій курс факультету  «Бізнес-управління» на заочну 

форму навчання.  

3. Поновити Черкашину О. С. на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» на 

заочну форму навчання. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 18  

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 27 серпня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про підсумки вступної кампанії та набору до ХГУ НУА у 2016 році.  

  

СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії, ректора Астахову К. В.,  яка доповіла, що в 

цілому вступна кампанія 2016 року пройшла організовано і результативно. Прийому 

на всі факультети и форми навчання проводився відповідно нормативних документів 

та регламенту внесення даних абітурієнтів до ЄДБО. Позитивною є і робота деканів, 

заступників деканів, провідних викладачів з батьками та абітурієнтами щодо 

роз’яснення особливостей  навчання та підготовки фахівців у  ХГУ НУА.  

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії Удовицька Т. А., яка 

ознайомила присутніх з аналітичною запискою щодо результатів кількісного та якіс-

ного прийому до ХГУ НУА, матеріал якої є основою звіту про результати вступної ка-

мпанії 2016 року та роботи приймальної комісії  на засіданні Вченої ради академії.   

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати позитивними результати набору до ХГУ НУА у 2016 році.  

2. Затвердити аналітичний звіт про результати вступної кампанії 2016 року для пода-

льшого його обговоренні  на засіданні Вченої ради. 

3. Доручити деканам факультетів довести до відома викладачів результати вступної 

кампанії 2016 року задля подальшого вдосконалення профорієнтаційної  роботи.  

4. Звернути увагу відповідального   секретаря     приймальної  комісії Удовицької Т. А.  

на дотримання строків передачі особових справ абітурієнтів до Центру по роботі з пе-

рсоналом та документів до архіву.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 19 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 27 серпня   2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування  до спеціалітету для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Спеціаліст» (за денною формою навчання).  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від абітурієнтів щодо навчання в спеціа-

літеті на денній формі навчання. Всі вони успішно пройшли вступні випробування і 

можуть бути зараховані на 5 курс денної форми навчання  для отримання освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Зарахувати  на 5 курс  факультету «Бізнес-управління» за спеціальністю «Економі-

ка» на  денну форму навчання: 

1. Багаряна  Яна   Артуровича 

2. Блізніченка  Олександра  Олександровича 

3. Жакова  Сергія  Олексійовича 

4. Романенка  Максима  Владиславовича 

2. Зарахувати  на 5 курс  факультету «Референт-перекладач» за спеціальністю «Перек-

лад» на  денну форму навчання: 

1. Босенка  Антона Андрійовича 

2. Дібровенка  Артура Юрійовича 

3. Крайнова  Олександра  Олеговича 

4. Степаненка Данило  Олексійовича 

3. Зарахувати  на 5 курс  факультету «Соціальний менеджмент» за спеціальністю «Со-

ціологія» на  денну форму навчання: 

1. Савостіну Анастасію Олександрівну 

2. Тіщенка Артема Ігоровича 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 20 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 29 серпня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про поновлення Передельської Д. Г. на третьому курсі факультету «Бізнес-

управління» денної форми навчання на підставі академічної довідки з Харківсько-

го національного університету  ім. В.Н. Каразіна. 

2. Про поновлення   Чесалової Н. К. на четвертому курсі факультету  «Референт-

перекладач» заочної форми навчання на підставі академічної довідки з Сумського 

державного педагогічного університету   ім. А.С. Макаренка. 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка допо-

віла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році можуть бути поновленні 

на навчання студенти, які мають академічну довідку про закінчення певного курсу нав-

чання у вищому навчальному закладі.  Пересельська Дарина Григорівна навчалася у 



Харківському національному університеті на відповідній спеціальності, повністю вико-

нала навчальний план першого  та другого курсів і  має всі підстави бути поновленою у 

складі студентів  ХГУ НУА для продовження навчання.  

УХВАЛИЛИ: поновити Пересельську Д. Г. на третьому курсі факультету «Бізнес-

управління» за денною формою навчання за напрямом підготовки «Економіка підпри-

ємства».  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А. щодо по-

новлення на навчання Чесалової Наталії Костянтинівни, яка  навчалася у Сумському 

державному педагогічному університеті на відповідній спеціальності, повністю викона-

ла навчальний план першого, другого та третього курсів і  має всі підстави бути понов-

леною у складі студентів  ХГУ НУА для продовження навчання. 

УХВАЛИЛИ: поновити Чесалову Наталію Костянтинівну на четвертому курсі факуль-

тету «Референт-перекладач»  на заочну форму  навчання за напрямом підготовки «Філо-

логія». 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 21 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 30 серпня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про  зарахування абітурієнтів до Центру післядипломної освіти для навчання за 

спеціальністю 7.02030304 Переклад ОКР «Спеціаліст».  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від 16 осіб щодо навчання в спеціалітеті в 

Центрі післядипломної освіти на денній формі навчання. Всі вони успішно пройшли 

вступні випробування і можуть бути зараховані на навчання. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати до Центру післядипломної освіти щодо навчання в спеціалі-

теті на денній форми навчання  за спеціальністю 7.02030304 Переклад: 

1. Ачкасову  Ксенію Олександрівна 

2. Ганшину  Поліну Єгорівну 

3. Грицаєнко  Олену Володимирівну 

4. Демідець  Катерину Олександрівну 

5. Дубовик  Яну  В’ячеславівну 

6. Дудку  Крістіну Олександрівну 

7. Кулик  Софію Дмитрівну 

8. Кузнєцову            Дар`ю Віталіївну. 

9. Лемешко  Анну  Вікторівну 

10. Нагорну  Анну  Сергіївну 

11. Самолюк  Валерію Олександрівну 

12. Семенихіну Дар`ю Олексіївну 

13. Третьякову  Євгенію Каренівну 

14. Троценко  Ксенію Юріївну 

15. Царенко  Анну  Геннадіївну 

16. Шереметьєву Анастасію Валеріївну 



 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 22 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 2 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування до магістратури на заочну форму навчання.   

 СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від  12 осіб щодо навчання в магістратурі 

факультету «Бізнес-управління» та від 8 осіб щодо навчання  в магістратурі  факульте-

ту «Соціальний менеджмент» на заочній формі. Всі вони успішно пройшли вступні 

випробування і можуть бути зараховані на навчання. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати до магістратури факультету «Бізнес-управління» на заочну 

форму: 

1. Багіряна Яна  Артуровича 

2. Блізніченко  Олександра Олександровича 

3. Губу  Дмитра Вікторовича 

4. Дмитрук Юлію  Сергіївну 

5. Колєснік Олексія Олександровича 

6. Конорєва Ігоря  Сергійовича 

7. Мироненко  Вікторію Валеріївну 

8. Оганесяна  Мартина Гаррійовича 

9. Павлій Наталію Анатоліївну 

10. Романенко Максима Владиславовича 

11. Ситник Станіслава Вадимовича 

12. Соловйова Владислава Вікторовича 

 

зарахувати до магістратури факультету «Соціальний менеджмент» на заочну форму: 

1. Дейко Катерину Михайлівну 

2. Денисову Катерину Сергіївну 

3. Кузнєцову Олену Олександрівну 

4. Попову Дарію Олександрівну 

5. Семеніхіну Валерію Олександрівну 

6. Тарасенко Юлію Олександрівну 

7. Тіщенко Артема Ігоровича 

8. Чернядєву Вероніку Павлівну 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

 

 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 23 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 3 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на навчання на старші курси за  заочною формою.   

 СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка до-

повіла, що відповідно п. 2.4 Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році на старші курси 

можуть бути зараховані особи, яки мають диплом молодшого спеціаліста для продов-

ження навчання з нормативним терміном. 

 До приймальної комісії надійшли документи від п’яти  таких осіб 

1. Бондаренко  Тетяни Вікторівни 

2. Житеньова Валеріана В’ячеславовича 

3. Іванової  Вікторії Олексіївні 

4. Кашкарової Анастасії В’ячеславівни 

5. Онищенко Катерини Миколаївни 

щодо вступу на другий курс факультету «Референт-перекладач» для навчання за спе-

ціальністю «Філологія». 

 До приймальної комісії надійшли документи від  Мігунова  Олексія Івановича 

щодо вступу на другий курс факультету «Бізнес-управління» для навчання за спеціа-

льністю  «Економіка». 

 До приймальної комісії надійшли документи від 6 осіб 

1. Ворожейкіної Олени Дмитрівни 

2. Галяпи  Наталії Володимирівни 

3. Дзюбенко Світлани Миколаївни 

4. Дзюби  Галини Вікторівни 

5. Лісникової Марини Володимирівни 

6. Стовпівської Нелі  Вікторівни 

щодо вступу на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» для навчання за 

спеціальністю  «Соціологія». 

 До приймальної комісії надійшли документи від Дяченко Аліни Вікторівни та  

Пікалової Вікторії Юріївни щодо вступу на третій курс факультету «Соціальний ме-

неджмент» для навчання за напрямом підготовки «Соціологія на заочні формі. 

 Всі вони успішно пройшли вступні випробування та можуть бути зараховані на 

навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Зарахувати на другий курс факультету «Референт-перекладач» для навчання за спе-

ціальністю «Філологія» на заочній формі: 

1. Бондаренко   Тетяну Вікторівну. 

2. Житеньова  Валеріана В’ячеславовича 

3. Іванову  Вікторію Олексіївну 

4. Кашкарову  Анастасію В’ячеславівну 

5. Онищенко  Катерину Миколаївну. 

2. Зарахувати на другий курс факультету «Бізнес-управління» для навчання за напря-

мом підготовки «Економіка» на заочній формі: 

      1.  Мігунова Олексія Івановича. 



3. Зарахувати на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» для навчання за 

спеціальністю «Соціологія» на заочній формі: 

1. Ворожейкіну Олену Дмитрівну 

2. Галяпу  Наталію Володимирівну 

3. Дзюбенко  Світлану Миколаївну 

4. Дзюбу  Галину Вікторівну 

5. Лусникову  Марину Володимирівну 

6. Стовпівську Нелю  Вікторівну. 

4. Зарахувати на третій курс факультету «Соціальний менеджмент» для навчання за 

напрямом підготовки «Соціологія» на заочній формі: 

1. Дяченко Аліну Вікторівну 

2. Пікалову Вікторію Юріївну 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                      Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 24 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 3 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування  до спеціалітету для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Спеціаліст» (за заочною формою).  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від абітурієнтів щодо навчання в спеціа-

літеті на заочній формі навчання.  Всі вони успішно пройшли вступні випробування і 

можуть бути зараховані на 5 курс заочної форми навчання  для отримання освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 

УХВАЛИЛИ: зарахувати  на 5 курс  факультету «Бізнес-управління» за спеціальністю 

«Економіка» на  заочну форму навчання: 

1. Александрова Ігоря  Володимировича 

2. Кріцину  Дарину Олександрівну. 

3. Троїцького  Олександра Володимировича 

зарахувати  на 5 курс  факультету «Референт-перекладач» за спеціальністю «Перек-

лад» на  заочну форму навчання: 

1. Динник Аліну Віталіївну 

2. Косик Юлію Валеріївну 

3. Костенко Тетяну Віталіївну 

4. Кравець Євгенію Володимирівну 

5. Носик Маргариту Володимирівну 

6. П`яніну Олену Сергіївну 

7. Сову  Олесю Миколаївну 

8. Тімонову Діану  Борисівну 

9. Шишко Інну  Вікторівну  

 

 



зарахувати  на 5 курс  факультету «Референт-перекладач» за спеціальністю «Перек-

лад» на  заочну форму навчання: 

3. Бабію  Софію Саківну 

4. Жукову  Катерину Олегівну 

5. Нестерцову  Ольгу Володимирівну 

6. Опетюк   Світлану Вікторівну 

7. Ощєпкову    Дар`ю Сергіївну 

8. Чумака    Артема Олексійовича 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 25 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 06 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на факультет «Бізнес управління»  для навчання у магістратурі (за 

заочною формою). 

2. Про зарахування на факультет «Бізнес управління»  для навчання у спеціалітеті (за 

денною формою). 

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка допові-

ла, що до приймальної комісії подані документи від Підкопай Вікторії Олександрівни 

щодо вступу на навчання в магістратурі.  Вона успішно пройшли вступні випробуван-

ня і може бути зарахована на навчання. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати  до магістратури  факультету «Бізнес-управління» за спеціа-

льністю «Економіка»  на  заочну форму навчання: 

1. Підкопай Вікторію Олександрівну; 

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка допо-

віла, що до приймальної комісії подані документи випускників ХГУ НУА, бакалаврів,  

щодо вступу на навчання в спеціалітеті на денні формі.  Всі вони успішно пройшли 

вступні випробування і можуть бути зараховані на навчання. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати  до спеціалітету  факультету «Бізнес-управління» за спеціа-

льністю «Економіка»  на  денну форму навчання: 

1. Губу  Дмитра Вікторовича 

2. Конорєва Ігоря  Сергійовича 

3. Соловйова Владислава Вікторовича. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 25 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 06 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на факультет «Бізнес управління»  для навчання у магістратурі 

(за заочною формою). 



2. Про зарахування на факультет «Бізнес управління»  для навчання у спеціалітеті 

(за денною формою). 

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка допові-

ла, що до приймальної комісії подані документи від Підкопай Вікторії Олександрівни 

щодо вступу на навчання в магістратурі.  Вона успішно пройшли вступні випробуван-

ня і може бути зарахована на навчання. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати  до магістратури  факультету «Бізнес-управління» за спеціа-

льністю «Економіка»  на  заочну форму навчання: 

1. Підкопай Вікторію Олександрівну; 

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка допо-

віла, що до приймальної комісії подані документи випускників ХГУ НУА, бакалаврів,  

щодо вступу на навчання в спеціалітеті на денні формі.  Всі вони успішно пройшли 

вступні випробування і можуть бути зараховані на навчання. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати  до спеціалітету  факультету «Бізнес-управління» за спеціа-

льністю «Економіка»  на  денну форму навчання: 

1. Губу  Дмитра Вікторовича 

2. Конорєва Ігоря  Сергійовича 

3. Соловйова Владислава Вікторовича. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 27 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 15 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Про зарахування до спеціалітету факультету «Соціальний менеджмент» на денну фо-

рму  навчання  Шкулова Богдана Михайловича.  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка допо-

віла, що до приймальної комісії надійшли документи від Шкулова Богдана Михайлови-

ча щодо вступу на 5 курс факультету «Соціальний менеджмент» для навчання на денній 

формі для отримання ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Соціологія». Він успішно 

пройшов вступні випробування і може бути зарахований на навчання. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати Шкулова Б. М. на 5 курс факультету «Соціальний менедж-

мент»  для навчання на денній формі в спеціалітеті. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 28 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 16 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування до спеціалітету факультету «Референт-перекладач» на заочну форму 

навчання  Кобзарьової Альбіни Віталіївни.  



СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка допо-

віла, що  до приймальної комісії надійшли документи   від    Кобзарьової А. В. щодо 

вступу на 6 курс факультету «Референт-перекладач» для навчання на заочній  формі за 

спеціальністю «Переклад». Вона успішно пройшла вступні випробування і може бути 

зарахована на навчання. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати Кобзарьову А.В. до спеціалітету факультету «Референт-

перекладач»  для навчання на заочній формі за спеціальністю «Переклад». 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 29 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 24 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про поновлення Дем`янова Олексія Володимировича на другому курсі факультету 

«Бізнес-управління» на заочній формі навчання на підставі академічної довідки з Ха-

рківського інституту бізнесу і менеджменту. 

2. Про поновлення  Семіразова Данила Сергійовича на другому курсі факультету «Ре-

ферент-перекладач» на заочній формі навчання на підставі академічної довідки з 

Класичного приватного університету. 

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка 

доповіла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році можуть бути поно-

вленні студенти, які мають академічну довідку про завершення певного курсу навчан-

ня. 

УХВАЛИЛИ: поновити Дем`янова Олексія Володимировича на другому курсі факу-

льтету «Бізнес-управління» для навчання за заочною формою за спеціальністю «Еко-

номіка». 

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка 

доповіла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році можуть бути поно-

вленні студенти, які мають академічну довідку про завершення певного курсу навчан-

ня. 

УХВАЛИЛИ:  Семіразова Данила Сергійовича на другому курсі факультету «Рефе-

рент-перекладач» для навчання за заочною формою за спеціальністю «Філологія». 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 30 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 26 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування абітурієнтів на перший курс факультету «Бізнес-управління» для 

навчання за спеціальністю 051 «Економіка» за заочною формою. 



СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від  абітурієнтів щодо навчання на факу-

льтеті «Бізнес-управління» за спеціальністю 051 «Економіка»: 

1. Гаманілової Кристини Євгенівни. 

2. Кравцової Юлії Сергіївни 

3. Радикової Марії Андріївни 

Всі вони мають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних 

предметів та необхідною кількістю балі.  

УХВАЛИЛИ: на підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  зараху-

вати до факультету «Бізнес-управління» на перший курс для навчання за спеціальніс-

тю  051«Економіка» за заочною форою  наступних абітурієнтів: 

1. Гаманілову Кристину Євгенівну. 

2. Кравцову Юлію Сергіївну 

3. Радикову Марію  Андріївну 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 31 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 28 вересня  2016 р. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

1. Про зарахування Нагорної Анни Сергіївни на звільнене місце в магістратурі факуль-

тету «Референт- перекладач» для навчання за спеціальністю «Філологія». 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка допо-

віла, що відповідно розділу XІX Умов прийому до вищих начальних закладів у 2016 

році може проводитися додаткове зарахування на місця відрахованих студентів. Така 

можливість склалася в магістратурі факультету «Референт-перекладач», тому можна  

зарахувати на звільнене  місце Нагорну А.С.,  яка брала учать в конкурсі щодо вступу до 

магістратури. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати Нагорну А. С. до магістратури факультету                «Рефе-

рент-перекладач» на звільнене місце. 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 32 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 28 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Куколь Наталії Петрівни на другий курс факультету «Соціальний 

менеджмент» для навчання на заочній формі з нормативним терміном навчання за спе-

ціальністю  «Соціологія».   



СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка допо-

віла, що відповідно п. 2.4  Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році на старші курси 

можуть бути зараховані особи, яки мають диплом молодшого спеціаліста.  До прийма-

льної комісії надійшли документи від Куколь Н. П., яка має диплом молодшого спеціа-

ліста, щодо вступу на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» для навчання 

за спеціальністю «Соціологія». 

 Вона успішно пройшла вступні випробування і може бути зарахована на навчання. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати Куколь Н.П. на другий курс факультету «Соціальний мене-

джмент» для навчання  за спеціальністю  «Соціологія»  за заочною формою. 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 33 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 29 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування слухачів до Центру післядипломної освіти на перший курс для на-

вчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від 14 осіб щодо навчання в Центрі піс-

лядипломної освіти для отримання ОКР «Спеціаліст». Всі вони успішно пройшли 

вступні випробування і можуть бути зараховані на навчання. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати  до Центру післядипломної освіти на перший курс для нав-

чання за ОКР  «Спеціаліст» наступних осіб: 

за спеціальністю «Переклад» на заочну форму навчання: 

1. Ал-Хашімі  Садада Халаф Таміра 

2. Альохіна  Івана  Валерійовича 

3. Бабенко  Ганну Анатоліївну 

4. Ворону  Анну  Валентинівну 

5. Девон  Валерію Вікторівну 

6. Зеленохатова Іллю  Едуардовича 

7. Петренко  Наталю Андріївну 

8. Русакова  Андрія Вікторовича 

9. Тімченко  Олену Олександрівну 

за спеціальністю «Економіка» на  денну форму навчання: 

1. Богданову  Євгенію Станіславівну 

за спеціальністю «Соціологія» на  денну форму навчання: 

1. Лепську  Вікторію Володимирівну 

2. Подкопая   Максима Андрійовича 

3. Скрипкіну  Валерію Вікторівну 

4. Хованець  Олену Вікторівну. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 34 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 29 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на факультет «Референт-перекладач»на перший курс зі скоро-

ченим терміном навчання за заочною формою за спеціальністю «Переклад». 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році може проводитись 

зарахування на першій курс зі скороченим терміном навчання для отримання другої 

вищої освіти. До приймальної комісії надійшли документи від 18 осіб що до вступу на 

перший курс зі скороченим терміном навчання за спеціальністю «Переклад». Всі вони 

успішно пройшли вступні випробування та виконали умови щодо зарахування.  

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на перший курс зі скороченим терміном навчання на факу-

льтет «Референт-перекладач» за заочною формою за спеціальністю «Переклад» (анг-

лійська мова)  наступних абітурієнтів: 

1. Ал-Хашімі Садада  Халаф Таміра 

2. Бабіч  Ольгу     Миколаївну 

3. Богатенкову Альону   В`ячеславівну 

4. Бойчук  Вікторію Олегівну 

5. Борисенко Наталію   Володимирівну 

6. Бутко  Ярославу Олександрівну 

7. Головань         Надію Миколаївну 

8. Дроздову         Ірину  Петрівну 

9. Калюжну Ірину  Володимирівну 

10. Кваша  Катерину Юріївну 

11. Колесникову Анастасію Ігорівну 

12. Кріна  Аліну Олександрівну 

13. Політучу Оксану Сергіївну 

14. Реву  Ольгу Віталіївну 

15. Сассі  Маліку Єззеддинівну 

16. Тучіну  Ольгу Олегівну 

17. Худадатову Сабіну Садраддін кизи 

18. Шкарлет Марину Леонідівну 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                       Т. А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 35 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 29 вересня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Яризи Ірини Володимирівни на перший курс факультету «Рефе-

рент-перекладач» зі скороченим терміном навчання за заочною формою. 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що відповідно до Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році може проводитись 

зарахування на першій курс зі скороченим терміном навчання  осіб, які вже мають ви-

щу освіту для отримання другої вищої освіти. 



 До приймальної комісії надійшли документи від Яризи Ірини Володимирівни що 

до вступу на перший курс зі скороченим терміном навчання за спеціальністю «Філоло-

гія». Вона успішно пройшла вступні випробування та може бути зарахована на нав-

чання.  

УХВАЛИЛИ: Зарахувати Яризу Ірину Володимирівну на перший курс зі скороченим 

терміном навчання на факультет «Референт-перекладач» за заочною формою за спеці-

альністю «Філологія» (англійська мова). 

  

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 36 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 10 жовтня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Коновалової Анастасії Володимирівни на другий курс факультету 

«Соціальний менеджмент» для навчання на заочній формі з нормативним терміном нав-

чання.   

 СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка допо-

віла, що відповідно п. 2.4 Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році на старші курси 

можуть бути зараховані особи, яки мають диплом молодшого спеціаліста. 

  До приймальної комісії надійшли документи від Коновалової Анастасії Володи-

мирівни щодо вступу на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» для нав-

чання за напрямом підготовки «Соціологія» на підставі документу про попередню осві-

ту (диплом молодшого спеціаліста). Вона успішно пройшла вступні випробування і мо-

же бути зарахована на навчання. 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії, ректор Астахова К. В., яка підкреслила 

необхідність доскладання академічної різниці такими студентами на якісному рівні та 

доручила   декану  факультету «Соціальний менеджмент»         Зверко Т. В. організувати 

та контролювати цю роботу.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Зарахувати Коновалову А.В. на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» 

для навчання за напрямом підготовки «Соціологія». 

2. Доручити декану факультету «Соціальній менеджмент» організувати протягом року 

доскладання студентами, які зараховані на старші курси, академічної різниці на якіс-

ному рівні.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 37 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 10 жовтня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування до Центру післядипломної освіти  за спеціальністю «Переклад» 

Тімченко О. О. та Головань Н. М. 



СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від абітурієнтів Головань Надії Миколаї-

вни та Тімченко Олени Олександрівни  щодо навчання в Центрі післядипломної освіти 

для отримання другої вищої освіти за ОКР   «Спеціаліст» за спеціальністю  «Перек-

лад»  

Вони успішно пройшли вступні випробування і можуть бути зараховані на навчання. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати Тімченко О.О. та Головань Н.М. до Центру післядипломної 

освіти на перший курс для навчання за спеціальністю «Переклад»за денною формою. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 38 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 25 жовтня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Ці Сянхун до Центру післядипломної освіти на перший курс для 

навчання за спеціальністю «Переклад» денної форми навчання. 

 СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від абітурієнтки  Ці Сянхун, яка має ки-

тайське громадянство,   щодо навчання в Центрі післядипломної освіти за напрямом 

підготовки «Переклад». 

Вона успішно пройшла вступне випробування і може бути зарахована на навчання. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Зарахувати Ці Сянхун до Центру післядипломної освіти на перший курс для навчан-

ня за спеціальністю «Переклад» за денною формою. 

2. Доручити начальнику відділу зовнішніх зв’язків Степанової М. В. оформити всі не-

обхідні документи щодо навчання іноземної студентки.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 39 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 29 жовтня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Тарасової Н. П. на перший курс факультету «Бізнес-управління» 

для навчання за заочною формою. 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від абітурієнтки Тарасової Наталії Павлі-

вни щодо навчання на факультеті «Бізнес-управління» за напрямом підготовки 

051«Економіка» на заочні формі.  

Її додаткове зарахування можна провести на підставі наявності місць на заочні 

формі навчання відповідного факультету та сертифікату  незалежного оцінювання з 

відповідних предметів та з відповідною кількістю балів.  



УХВАЛИЛИ: зарахувати Тарасову Н. П. на перший курс факультету «Бізнес-

управління» для навчання за спеціальністю 051 «Економіка»  за  заочною формою.  

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 40 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 5 листопада  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Бірюкової В. О. до Центру післядипломної освіти на перший курс 

для навчання за спеціальністю «Переклад» за денною формою. 

 СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від абітурієнтки Бірюкової Вікторії Оле-

ксандрівни щодо навчання в Центрі післядипломної освіти для отримання другої ви-

щої освіти за ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю  «Переклад». Вона успішно пройшла 

вступне випробування і може бути зарахована на навчання. 

УХВАЛИЛИ: зарахувати Бірюкову В.О. до Центру післядипломної освіти на перший 

курс для навчання за спеціальністю «Переклад» за денною формою. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 41 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 12 листопада  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про поновлення Кліщевника Антона Олеговича на другому курсі факультету «Соці-

альний менеджмент»  на денну форму навчання на підставі академічної довідки з Ха-

рківського гуманітарного університету «Народна українська академія».   

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка до-

повіла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році можуть бути понов-

ленні на навчання студенти, які мають академічну довідку про закінчення певного ку-

рсу навчання. Кліщевник А. О. навчався у ХГУ НУА у попередні роки, повністю ви-

конав навчальний план першого курсу, був відрахований в зв’язку з від’їздом за кор-

дом і на теперішній час має всі підстави бути поновленим у складі студентів для про-

довження навчання.  

УХВАЛИЛИ: поновити Кліщевника А. О. на денну форму  навчання другого курсу 

факультету «Соціальний менеджмент». 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 42 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 14 листопада  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про перезарахування  абітурієнтів до Центру післядипломної освіти на нові коди 

спеціальностей. 

 СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що вказані нижче  студенти вже були зараховані на навчання наказом № 113-С від 02. 

09.2016 року до Центру післядипломної освіти  з визначенням  старих кодів спеціаль-

ностей.  Відповідно наказу МОНУ № 567 від 25.05.2015 р. вони повинні бути переза-

раховані на нові коди спеціальностей, тому необхідно прийняти відповідне рішення 

про здійснення такого перезарахування.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Перезарахувати наступних  абітурієнтів до Центру післядипломної освіти на перший 

курс для навчання за спеціальністю «Переклад» з визначенням нових кодів спеціаль-

ності: 

1. Ачкасову  Ксенія Олександрівна 

2. Ганшину  Поліну Єгорівну 

3. Грицаєнко  Олену Володимирівну 

4. Демідець  Катерину Олександрівну 

5. Дубовик  Яну  В’ячеславівну 

6. Дудку  Крістіну Олександрівну 

7. Кулик  Софію Дмитрівну 

8. Лемешко  Анну  Вікторівну 

9. Самолюк  Валерію Олександрівну 

10. Семенихіну Дар`ю Олексіївну 

11. Третьякову  Євгенію Каренівну 

12. Троценко  Ксенію Юріївну 

13. Царенко  Анну  Геннадіївну 

14. Шереметьєву Анастасію Валеріївну 

 

2. Доручити адміністратору Степаненко Л. І. оформити це перезарахування в ЄДБО. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 43 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 23 листопада  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування абітурієнтів на факультет «Референт-перекладач» на перший 

курс зі скороченим терміном навчання за заочною формою за спеціальністю  

«Філологія». 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що відповідно до Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році може проводитись 

зарахування на першій курс зі скороченим терміном навчання осіб,  які вже мають ви-

щу освіту  для отримання другої вищої освіти.   



 До приймальної комісії надійшли документи від двох таких осіб: Новікової Ма-

рини Сергіївни та  Волошиної Ірини Володимирівни що до вступу на перший курс зі 

скороченим терміном навчання за спеціальністю «Філологія» для отримання другої 

вищої освіти. 

Вони успішно пройшли вступні випробування та можуть бути зараховані на навчання.  

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на перший курс зі скороченим терміном навчання на факу-

льтет «Референт-перекладач» за заочною формою за спеціальністю «Філологія» (анг-

лійська мова) наступних абітурієнтів: 

 

1. Новікову Марину Сергіївну 

2. Волошину Ірину Володимирівну. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                       Т. А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 44 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 29 листопада  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про додаткове зарахування Чернядіевої В. П. до спеціалітету факультету «Соціаль-

ний менеджмент» денної форми навчання за спеціальністю «Соціологія». 

2. Обговорення Правил прийому до ХГУ НУА у 2017 році.  

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка допові-

ла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році може проводитись додаткове 

зарахування на звільненні місця.  Такі місця є в спеціалітеті  факультету «Соціальний 

менеджмент». В зв’язку з цим можна провести додаткове зарахування Чернядіевої В. П. 

до спеціалітету,  яка  виконала умови щодо зарахування.  

УХВАЛИЛИ: Зарахувати студенткою  п’ятого курсу  денної форми навчання  факульте-

ту «Соціальний менеджмент» за спеціальністю  «Соціологія» для здобуття ОКР «Спеціа-

ліст»  Чернядєву Вероніку Павлівну. 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії, яка доповіла, що наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 затверджені Умови 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році. До нових положень в 

цих Умовах, що стосується прийому на контрактну форму навчання,  можна віднести: 

зменшення з 15 до 9 кількості заяв, що може подавати абітурієнт для участі в конкурсі на 

міста державного замовлення,  суттєве подовження термінів зарахування на контрактну 

форму навчання до 30 вересня, зміна конфігурації і кількості предметів у сертифікаті 

ЗНО. Що стосується прийому на контракт,  то кількість подання заяв на цю форму не 

обмежується, заяви, як і в попередньому році приймаються в електронні формі. В зв’язку 

з цими зміна необхідно прийняти низку рішень щодо розроблення Правил прийому до 

ХГУ НУА у 2017 році.  

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії, ректор Астахова К. В., яка запропонувала 

для організованого початку навчального року на першому курсі денної форми навчання 

зарахування провести в дві хвили: І – до 26 серпня, ІІ – до 30 вересня;                              

декани факультетів, які запропонували наступний перелік предметів у сертифікаті ЗНО:  

українська мова та література (1-й предмет для всіх факультетів), історія України (2-й 



предмет для всіх факультетів), математика або іноземна мова (для факультету «Бізнес-

управління»), біологія або іноземна мова (для факультету «соціальний менеджмент»),  

іноземна мова або географія (для факультету «Референт-перекладач»).  

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити наступні строки зарахування на перший курс денної форми навчання:  І 

хвиля – до 26 серпня, ІІ хвиля – до 30 вересня та строки прийому документів та за-

рахування  на перший курс заочної  форми навчання: прийому документів с 17 сер-

пня по 15 вересня, зарахування до 30 вересня. 

2. Затвердити наступний перелік предметів  у сертифікати ЗНО:  

факультет «Бізнес-управління»:  

 українська мова та література   

 історія України 

 математика або іноземна мова (за вибором абітурієнта). 

факультет «Референт-перекладач»:  

 українська мова та література   

 історія України 

 іноземна мова  або географія  (за вибором абітурієнта).  

факультет «Соціальний менеджмент»:  

 українська мова та література   

 історія України 

 біологія або іноземна мова (за вибором абітурієнта). 

3. Приймати до розгляду сертифікати з оцінкою не нижче 100 балів з кожного пред-

мету.  

4. Доручити відповідальному секретарю приймальної комісії Удовицький Т. А. в 

встановлені строки розробити та оприлюднити Правла прийому до ХГУ НУА  на 

навчання у 2017 році. 

5. Доручити відповідальному секретарю приймальної комісії Удовицький Т. А. орга-

нізувати зустрічі зі старшокласниками ті батьками з питань привали прийому до 

вишів у 2017 році.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

 ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 45 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 29 листопада  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про поновлення Шебаана Махмуда бен Моеза  на другому курсі факультету «Біз-

нес-управління»  на заочну форму навчання на підставі академічної довідки з Ха-

рківського гуманітарного університету «Народна українська академія».   

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка до-

повіла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році можуть бути понов-

ленні на навчання студенти, які мають академічну довідку про закінчення певного ку-

рсу навчання.  Шебаана Махмуд бен Моез  навчався у ХГУ НУА у попередні роки, по-

вністю виконав навчальний план першого курсу, був відрахований в зв’язку з від’їздом 



за кордом і на теперішній час має всі підстави бути поновленим у складі студентів для 

продовження навчання.  

УХВАЛИЛИ: поновити Шебаана Махмуда бен Моеза  на другий курс факультету «Бі-

знес-управління»  на заочну форму  навчання. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 46 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 3 грудня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Натальченко В. К. на другий курс факультету «Соціальний мене-

джмент» для навчання на заочній формі з нормативним терміном навчання.   

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка до-

повіла, що відповідно п. 2.4  Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році на старші кур-

си можуть бути зараховані особи, яки мають диплом молодшого спеціаліста. 

 До приймальної комісії надійшли документи від Натальченко Валерії Костянти-

нівні щодо вступу на другий курс факультету «Соціальний менеджмент» 

для навчання за напрямом підготовки «Соціологія» на підставі наявності попередньої 

освіти та диплому молодшого спеціаліста. Вона успішно пройшла вступні випробу-

вання і може бути зарахована на навчання за заочною формою. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати Натальченко В .К. на другий курс факультету «Соціальний 

менеджмент» для навчання за напрямом підготовки «Соціологія» з нормативним тер-

міном за заочною формою. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 47 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 10  грудня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про поновлення  іншого ВНЗ  Крикуненко Тетяни Володимирівни  на другому 

курсі факультету «Соціальний менеджмент» денної форми навчання на підставі 

академічної довідки з Харківської державної академії культури.   

2. Про затвердження переліку предметів щодо проведення вступних випробувань 

до магістратури.    

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка допо-

віла, що відповідно Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році можуть бути поновленні 

на навчання студенти, які мають академічну довідку про закінчення певного курсу нав-

чання у вищому навчальному закладі.  Крикуненко Т. В.  навчалася у  Харківській дер-

жавній академії культури на відповідній спеціальності, повністю виконала навчальний 

план першого курсу і  має всі підстави бути поновленою у складі студентів  ХГУ НУА 

для продовження навчання.  



УХВАЛИЛИ: поновити Крикуненко Тетяну Володимирівну  на другий курс факульте-

ту «Соціальний менеджмент»  на денну форму  навчання. 

СЛУХАЛИ: деканів факультетів Астахова В. В., Ануфрієву І. Л., Зверко Т. В. з допо-

віддю про перелік предметів щодо проведення вступних іспитів до магістратури, що 

були обговорені на радах факультетів.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити наступний  перелік предметів щодо проведення вступних випробувань до 

магістратури: 

спеціальність 051 Економіка: фаховий іспит з економічної теорії, іноземна мова, еконо-

міка підприємства (додатковий) 

спеціальність 035 Філологія: фаховий іспит з практики перекладу, англійська мова, тео-

рія перекладу (додатковий) 

спеціальність 054 Соціологія: фаховий іспит з методології соціологічного пізнання, іно-

земна мова, загальна соціологія (додатковий).   

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 48 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 17  грудня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Коваленко Е. С.  до  Центру післядипломної освіти.    

  СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що до приймальної комісії надійшли документи Коваленко Еліни Сергіївни  

щодо вступу на перший курс Центру післядипломної освіти для навчання за денної 

формою за спеціальністю  «Економіка» для отримання ОКР «Спеціаліст». Вона успіш-

но пройшла вступні випробування  і може бути зарахована на навчання.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати на перший курс Центру післядипломної освіти для навчання за денною 

формою за спеціальністю «Економіка» Коваленко Еліну Сергіївну. 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 49 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА  17  грудня  2016 р.  

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Бойка В. М. на другий курс факультету «Бізнес-управління» 

для навчання за заочною формою.    

   СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т.А., яка до-

повіла, що відповідно п. 2.4  Правил прийому до ХГУ НУА у 2016 році на старші кур-

си можуть бути зараховані особи, яки мають диплом молодшого спеціаліста. 



  До приймальної комісії надійшли документи від Бойка Вадима Михайловича 

щодо вступу на другий курс факультету «Бізнес-управління» для навчання за спеціаль-

ністю «Економіка» на підставі документу про попередню освіту (диплом молодшого 

спеціаліста). Він успішно пройшов вступні випробування і може бути зарахований на 

навчання. 

ВИСТУПИЛИ: голова приймальної комісії, ректор Астахова К. В., яка підкреслила 

необхідність доскладання академічної різниці такими студентами на якісному рівні та 

доручила  декану  факультету «Бізнес-управління»  Астахову В. В. організувати та кон-

тролювати цю роботу.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Зарахувати Бойка В. М.  на другий курс факультету «Бізнес-управління» для навчання 

за спеціальністю  «Економіка». 

2. Доручити декану факультету «Бізнес-управління» організувати протягом року доскла-

дання студентами, які зараховані на старші курси, академічної різниці на якісному рів-

ні.  

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 50 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 17  грудня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

3. Про зарахування  Побєдіної К. Ю.  на другий курс факультету «Соціальний менедж-

мент» для навчання за заочною формою.    

  СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Удовицьку Т. А., яка до-

повіла, що відповідно п. 7 розділу ІІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів у  

2016 році вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які не мен-

ше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навча-

льний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю  на другий курс в 

цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліце-

нзованого обсягу. 

       До приймальної комісії надійшли документи від  такої особи,  Побєдіної Катерини 

Юріївни, студентки факультету «Бізнес-управління»  щодо вступу на другий курс фа-

культету «Соціальний менеджмент» для навчання за заочною формою за спеціальніс-

тю «Соціологія». 

УХВАЛИЛИ: зарахувати Побєдіну Катерину Юріївну  на другий курс  факультету  

«Соціальний менеджмент» для навчання за заочною формою за спеціальністю «Соціо-

логія».   

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

 

 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 51 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 23  грудня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування  Абдала Марса Фаб`яна Алехандро  на факультет «Референт-

перекладач» на перший курс зі скороченим терміном навчання за заочною формою.     

  СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла,  

що до приймальної комісії подані документи громадянина Іспанії Абдала Марса 

Фаб`яна Алехандро, який має посвідку на постійне проживання та  виявив бажання 

отримати освіту за спеціальністю «Переклад».  Він виконав умови до зарахування мо-

же бути зарахований на навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Зарахувати Абдала Марса Фаб`яна Алехандро на перший курс   факультету  «Рефе-

рент-перекладач»  зі скороченим терміном навчання за заочною формою за спеціальні-

стю «Філологія».   

 2. Доручити  начальнику відділу зовнішніх зв’язків Степановій М. І. оформити необ-

хідні документи щодо навчання в ХГУ НУА іноземного громадянина.  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 52 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА 29 грудня  2016 р. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Про зарахування Тремполець Л.О. на перший курс факультету «Соціальний мене-

джмент» для навчання за заочною формою. 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ХГУ НУА, яка доповіла, 

що до приймальної комісії подані документи від абітурієнтки Тремполець Лідіі Олегі-

вни щодо навчання на факультеті «Соціальний менеджмент» за напрямом підготовки 

054 «Соціологія» на заочні формі.  

Її додаткове зарахування можна провести на підставі наявності місць на заочні 

формі навчання відповідного факультету та сертифікату  незалежного оцінювання з 

відповідних предметів та з відповідною кількістю балів.  

УХВАЛИЛИ: зарахувати Тремполець Л.О. на перший курс факультету «Соціальний 

менеджмент» для навчання за спеціальністю 054 «Соціологія»  за  заочною формою.  

 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                        Т.А. Удовицька 

 

 


