
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ПРОТОКОЛ № 4
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

м. Харків 06 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. КОНКІН Станіслав Валерійович -  студент групи 1-117а
5. КОРИТЧЕНКО Костянтин Володимирович -  завідувач кафедри загальної 
електротехніки
6. КУДІЙ Дмитро Анатолійович -  декан факультету міжнародної освіти
7. ЛАРІН Олексій Олександрович -  директор Навчально-наукового 
інженерно-фізичного інституту
8. МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна -  начальник юридичного відділу
9. РИЩЕНКО Ігор Михайлович -  директор Навчально-наукового інституту хімічних 
технологій та інженерії
10. СТИСЛО Богдан Олександрович -  старший викладач кафедри промислова і 
біомедична електроніка, Голова Ради молодих вчених
11. ТАРАБАНОВА Анастасія Юріївна -  голова первинної профспілкової організації 
студентів
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. Затвердження графіка зустрічей кандидата на посаду ректора НТУ «ХПІ» з 
трудовими колективами структурних підрозділів НТУ «ХПІ» Доповідач Труш О.О.

Від членів Організаційного комітету із запропонованого порядку денного зауважень та 
пропозицій не надходило. Питання щодо затвердження графіка зустріч ректора зі 
структурними підрозділами НТУ «ХПІ» порядку денного у запропонованій редакції 
поставлено на голосування.
Результати голосування:
«ЗА» - 12. Одноголосно.

По першому питанню порядку денного (затвердження графіка зустрічей кандидата 
на посаду ректора НТУ «ХПІ» з трудовими колективами структурних підрозділів 
НТУ «ХПІ»):
СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Труїла О.О., який запропонував 
затвердити графік зустрічей кандидата на посаду ректора НТУ «ХПІ» з трудовими 
колективами структурних підрозділів НТУ «ХПІ».



ВИСТУПЛА: Молчанова Ю.Ю., яка звернула увагу на дотримання вимог наказів в.о. 
ректора Університету стосовно проведення заходів в Університеті в умовах пандемії. 
Від інших членів Організаційного комітету зауважень та пропозицій не надходило. 
Питання поставлено на голосування.
Результати голосування:
«ЗА» - 12 
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.

УХВАЛИЛИ: затвердити графік зустрічей кандидата на посаду ректора НТУ «ХПІ» з 
трудовими колективами структурних підрозділів НТУ «ХПІ» (Додаток 1).
Організувати зустрічі з дотриманням вимог наказів в.о. ректора Університету від 
31.08.2020р. № 347 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширення 
хвороби СОУГО 19» та від 01.09.2020 №353 ОД «Про організацію навчального процесу в 
умовах пандемії».

Усі питання порядку денного розгі ' ' ня є закритим.

Секретар

Г олова Олександр ТРУШ

Ольга ВІЛЬК



Додаток 1
до протоколу №4 від 06.10.2020р.

Графік
зустрічей кандидата на посаду ректора НТУ «ХПІ» з 

трудовими колективами структурних підрозділів НТУ «ХПІ»
№ Структурні підрозділи Часи проведення
п.п Місце проведення

Зустріч з професорсько-викладацьким складом

1 Факультет міжнародної освіти (МО) 7.10.2020р.
14.00 -12 ауд. 
ректорський корпус

2 Навчально-науковий інститут енергетики, 
електроніки та електромеханіки (Е)

8.10.2020 р
14.30 -  перша ауд. 
електрокорпус

3 Навчально-науковий інститут механічної 
інженерії і транспорту (МІТ)

9.10.2020р.
10.00 -  перша ауд. 
електрокорпус

4 Навчально-науковий інженерно-фізичний 
інститут (І)

9.10.2020р.
14.30 -  перша ауд. 
електрокорпус

5 Навчально-науковий інститут хімічних 
технологій та інженерії (ХТ)

12.10.2020р.
10.00 -  перша ауд. 
електрокорпус

6 Факультет соціально-гуманітарних технологій 
(СГТ)

12.10.2020р.
14.00 -  перша ауд. 
електрокорпус

7 Навчально-науковий інститут економіки, 
менеджменту і міжнародного бізнесу (БЕМ)

13.10.2020р.
10.00 -  першаауд. 
електрокорпус

8 Полтавський політехнічний коледж 15.10.2020р. - 
коледж

9 Факультет комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій (КІТ)

16.10.2020р.
10.00 -  перша ауд. 
електрокорпус

10 Комп’ютерно-технологічний коледж НТУ 
«ХПІ»

16.10.2020р.
14.00 -  коледж

11 Факультет комп’ютерних наук і програмної 
інженерії (КН)

19.10.2020р.
10.00 -  перша ауд. 
електрокорпус

12 Студенти 19.10.2020р.
14.00 та 16.00 
Палац студентів

13 Працівники, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками НТУ «ХПІ»

20.10.2020р.
10.00 -  перша ауд. 
електрокорпус

14 Військовий інститут танкових військ НТУ 
«ХПІ»

20.10.2020р.
14.00 -  ВІТВ



РЕЄСТР
присутніх членів Організаційного комітету на засіданні Є  жовтня 2020 року

№ Прізвище, ім ’я  та по-батькові Щ дпис
1 АКІМЕНКО Дмитро Олексійович і  А л  А _7 '
2 ВІЛЬК Ольга Олексіївна

3 ЗАИЦЕВ Юрій Іванович

4 КНЯЗЄВ Володимир Володимирович ' .____^

5 КОНКІН Станіслав Валерійович

6 КОРИТЧЕНКО Костянтин Володимирович

7 КУДІЙ Дмитро Анатолійович

8 ЛАРІН Олексій Олександрович

9 ЛІСАЧУК Георгій Вікторович

10 МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна

11 РИЩЕНКО Ігор Михайлович

12 СІНЬКО Олександр Григорович И\ с 
/  Ч 1 /

13 СТИСЛО Богдан Олександрович

14 ТАРАБАНОВА Анастасія Юріївна

15 ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович 7
16 ТРУПІ Олександр Олегович М
17 ФОМІН Анатолій Йосипович и V

Присутні 1Лг 17 членів Організаційного комітету, персональний склад якої 
затверджено наказом від 19.02.2019 року № 97 ОД «Про організацію виборів», засідання 
є правомочним.


