НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ПРОТОКОЛ № 5
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора

м. Харків

12 жовтня 2020 року

На засіданні Організаційного комітету з проведення виборів ректора (далі Організаційний комітет) присутні:
1. АКІМЕНКО Дмитро Олексійович - начальник відділу кадрів
2. ВІЛЬК Ольга Олексіївна - методист навчального відділу
3. ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович - проректор з науково-педагогічної роботи
4. КНЯЗЄВ Володимир Володимирович - завідувач сектором Науково-дослідного
проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ»ХПІ»
5. КУДІЙ Дмитро Анатолійович - декан факультету міжнародної освіти
6. ЛАРІН
Олексій
Олександрович
директор
Навчально-наукового
інженерно-фізичного інституту
7. МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна - начальник юридичного відділу
8. РИЩЕНКО Ігор Михайлович - директор Навчально-наукового інституту
хімічних технологій та інженерії
9. СТИСЛО Богдан Олександрович - старший викладач кафедри промислова і
біомедична електроніка, Голова Ради молодих вчених
10. ТАРАБАНОВА Анастасія Юріївна - голова первинної профспілкової організації
студентів
11. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович - директор Навчально-наукового
інституту енергетики, електроніки та електромеханіки
12. ТРУПІ Олександр Олегович - проректор з науково-педагогічної роботи
Присутні 12 з 17 членів Організаційного комітету, персональний склад якої
затверджено наказом від 19.02.2019 року № 97 ОД «Про організацію виборів», засідання
є правомочним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про лист МОН від 09.10.2020 №1/11-6941 «Про проведення виборів ректора
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
щодо внесення для голосування кандидатури професора ПОРОШИНА Сергія
Михайловича претендентом на посаду ректора НТУ «ХПІ»
Доповідач ТРУШ О.О.
2. Про внесення змін до графіку зустрічей кандидатів на посаду ректора НТУ
«ХПІ» з трудовими колективами структурних підрозділів НТУ «ХПІ».
Доповідач ТРУШ О.О.
3. Про порядок виступів кандидатів на посаду ректора НТУ «ХПІ» на зустрічах з
трудовими колективами структурних підрозділів НТУ «ХПІ» та регламент
виступаючих
Доповідач ТРУШ О.О.
Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій щодо

запропонованого порядку денного не находило.
Питання поставлено на голосування.
Результати голосування:
«ЗА» -12
«ПРОТИ»-немає
«УТРИМАЛИСЬ»- немає
УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання Організаційного комітету від
12 жовтня 2020 року у запропонованій редакції.
По першому питанню порядку денного (Про лист МОИ від 09.10.2020 №1/11-6941
«Про проведення виборів ректора Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» щодо внесення для голосування
кандидатури професора ПОРОШИНА Сергія Михайловича претендентом на
посаду ректора НТУ «ХПІ»)
СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Труша О.О., який проінформував
Оргкомітет про лист МОН від 09.10.2020 №1/11-6941 «Про проведення виборів ректора
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» про
включення професора ПОРОШИНА Сергія Михайловича кандидатом на посаду ректора
НТУ «ХПІ». Додатково повідомив, що відповідно до вимог Закону України «Про вищу
освіту» кандидатури претендентів до закладу вищої освіти для голосування вносить
МОН, тому у подальшому усі організаційні заходи мають проводитися з урахуванням
прав усіх кандидатів, які випливають з їх участі у виборах.
Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не находило.
Питання поставлено на голосування.
Результати голосування:
«ЗА» - 12
«ПРОТИ»-немає
«УТРИМАЛИСЬ»- немає
УХВАЛИЛИ: У подальшому усі організаційні заходи проводити з урахуванням
прав усіх кандидатів, внесених МОН для голосування, які випливають з їх участі у
виборах.
По другому питанню порядку денного (Про внесення змін до графіку зустрічей
кандидатів на посаду ректора НТУ «ХПІ» з трудовими колективами структурних
підрозділів НТУ «ХПІ»)
СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Труша О.О., який запропонував внести
зміни до графіку зустрічей кандидатів на посаду ректора НТУ «ХПІ» з трудовими
колективами структурних підрозділів НТУ «ХПІ».
Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не находило.
Питання поставлено на голосування.
Результати голосування:
«ЗА» - 12
«ПРОТИ»- немає
«УТРИМАЛИСЬ»- немає
УХВАЛИЛИ: У зв’язку із внесенням кандидатури професора ПОРОШИНА Сергія
Михайловича у список кандидатів на посаду ректора НТУ «ХПІ», внести зміни до
графіку зустрічей кандидатів на посаду ректора НТУ «ХПІ» з трудовими

колективами структурних підрозділів НТУ «ХПІ» і опублікувати у новій редакції
(Додаток 1).
По третьому питанню порядку денного (Про порядок виступів кандидатів на
посаду ректора НТУ «ХПІ» на зустрічах з трудовими колективами структурних
підрозділів НТУ «ХПІ та регламент виступаючих)
СЛУХАЛИ: Заступника голови Організаційного комітету Зайцева Ю.І., який
запропонував надати слово для виступу кандидатам згідно з їх прізвищами за алфавітом
(Попередня згода кандидатів на такий порядок отримана).
Встановити регламент виступу кожного з кандидатів до 50 хвилин (до 20 хвилин на
представлення основних положень програми та до ЗО хвилин на відповіді на запитання)
Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не находило.
Питання поставлено на голосування.
Результати голосування:
«ЗА» - 12
«ПРОТИ»- немає
«УТРИМАЛИСЬ»- немає
УХВАЛИЛИ: Виступ кандидатів на зустрічах з трудовими колективами
структурних підрозділів НТУ «ХПІ» проводити в порядку черговості у
алфавітному порядку, встановити регламент виступу кожного з кандидатів до 50
хвилин (до 20 хвилин на представлення основних положень програми та до ЗО
хвилин на відповіді на запитання)
Усі питання порядку денного розгл
Голова
Секретар

'

*

закритим.
Олександр ТРУПІ
Ольга ВІЛЬК

Додаток 1
до протоколу № 5 від 12.10.2020р.
Графік
зустрічей кандидатів на посаду ректора НТУ «ХПІ» з трудовими колективами
_____________ структурних підрозділів НТУ «ХПІ»
Часи проведення Місце
Структурні підрозділи. Прізвище кандидата.
№ п.п
_____ проведення_____
Зустріч з професорсько-викладацьким складом
1

Факультет міжнародної освіти (MO)
Зустріч з Соколом Є.І.

2

Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та
електромеханіки (Е)
Зустріч з Соколом Є.І.
Навчально-науковий інститут механічної інженерії і
транспорту (MIT)
Зустріч з Соколом Є.І.
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут (І)
Зустріч з Соколом Є.І.

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та
інженерії (ХТ)
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.
Факультет соціально-гуманітарних технологій (СГТ)
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і
міжнародного бізнесу (БЕМ)
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.
Навчально-науковий інститут механічної інженерії і
транспорту (MIT)
Зустріч з Порошиним С.М.
Полтавський політехнічний коледж НТУ «ХПІ»
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.
Факультет комп’ютерних наук та інформаційних
технологій (КІТ)
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та
електромеханіки (Е)
Зустріч з Порошиним С.М.
Комп’ютерно-технологічний коледж НТУ «ХПІ»
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.
Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії (КН)
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.

14

Факультет міжнародної освіти (MO)
Зустріч з Порошиним С.М.

15

Студенти
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.

7.10.2020р.
14.00 -1 2 ауд.
ректорський корпус
8.10.2020 р
14.30 - перша ауд.
електрокорпус
9.10.2020р.
10.00 - перша ауд.
електрокорпус
9.10.2020р.
14.30-перш а ауд.
електрокорпус
12.10.2020р.
10.00 - перша ауд.
електрокорпус
12.10.2020р.
14.00 - перша ауд.
електрокорпус
13.10.2020р.
10.00 - перша ауд.
електрокорпус
13.10.2020 р
12.00 - перша ауд.
електрокорпус
15.10.2020р.
12.00 - коледж
16.10.2020р.
10.00 - перша ауд.
електрокорпус
16.10.2020р.
12.00 - перша ауд.
електрокорпус
16.10.2020р.
14.00 - коледж
19.10.2020р.
10.00 - перша ауд.
електрокорпус
19.10.2020р.
12.00 - перша ауд.
електрокорпус
19.10.2020р.
14.00 та 16.00
Палац студентів

16

Працівники, які не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками НТУ «ХПІ»
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.

20.10.2020р.
1 0 .0 0 -перша ауд.
електрокорпус

17

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут (І)
Зустріч з Порошиним С.М.

18

Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ»
Зустріч з Порошиним С.М. і Соколом Є.І.

20.10.2020р.
12.00-перш а ауд.
електрокорпус
20.10.2020р.
14.00-ВІТВ

РЕЄСТР
присутніх членів Організаційного комітету на засіданні

№

П р і з в и щ е , ім я т а п о - б а т ь к о в і

1

А К ІМ ЕН КО Дмитро О лексійович

2

ВІЛ ЬК О льга Олексіївна

3

ЗА ИЦЕВ Ю рій Іванович

жовтня

2020 року

__________ Щ & Ж * ____________

"7
4

КН Я ЗЄ В В олодимир Володимирович

5

К О Н К ІН Станіслав Валерійович

6

КО РИ ТЧ ЕН К О Костянтин В олодимирович

7

К У Д ІЙ Д м итро Анатолійович

8

Л А РІН О лексій О лександрович

/

/
£
с

9

Л ІС А Ч У К Георгій Вікторович

10

М О Л Ч А Н О В А Ю лія Ю ріївна

11

РИ Щ ЕН КО Ігор М ихайлович

......

/

Г\

сА\
СІН ЬК О О лександр Григорович

12

і

'

\

13

ТА РА БА Н О В А А настасія Ю ріївна

14

І '"

ТО М А Ш ЕВ С ЬК И И Роман С ергійович

15

16

17

■

ТРУ ПІ Олександр Олегович

Ф О М ІН А натолій Йосипович

/

/

(у ^

Присутні
17 членів Організаційного комітету, персональний склад якої
затверджено наказом від 19.02.2019 року № 97 ОД «Про організацію виборів», засідання
є правомочним.

