
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАКАЗ
м. Харків

31.12.2020 № 244

«Про затвердження складу 
приймальної комісії 
університету на 2021 рік»

Керуючись Законом України «Про вищу освіту», Умовами прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та 
Правилами прийому до Харківського національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця, введеними в дію наказом ректора №234 від 30.12.2020 р. 
для підготовки, організації і проведення прийому на І курс за всіма формами 
навчання та освітніми ступенями

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити приймальну комісію з 01 січня 2021 року у такому складі під
моїм головуванням:

Отенко В.І. -  заступник голови приймальної комісії (перший
проректор)

Шиголь Ф.А. -  відповідальний секретар приймальної комісії
Чернишов В.В. -  заступник відповідального секретаря приймальної

комісії (денна форма навчання)
Мілевський С.В. -  заступник відповідального секретаря приймальної

комісії (заочна форма навчання)
Бринза Н.О. -  уповноважена особа приймальної комісії з питань

прийняття та розгляду електронних заяв
Бріль М.С. -  декан факультету економіки і права

Вовк В.А. -  декан факультету менеджменту і маркетингу
Єрмоленко О.А. -  в.о. декана факультету підготовки іноземних

громадян
Коц Г.П. -  декан факультету інформаційних технологій



Проноза П.В. 
Птащенко О.В.

Шталь Т.В.

Брусільцева Г.М.

Назарова С.О. 
Чуприна Я.О. 
Койнаш М.І.

Огієнко Н.С.

-  декан факультету фінансів і обліку
-  в.о. декана факультету міжнародних відносин і 
журналістики
-  декан факультету міжнародної економіки і 

підприємництва
-  представник від первинної профспілкової організації 
професорсько-викладацького складу та працівників 
університету
-  завідувач відділу аспірантури і докторантури
-  юрисконсульт І категорії
-  голова первинної профспілкової організації студентів, 

аспірантів, докторантів університету
-  голова молодіжної організації університету 

(студентка IV курсу факультету міжнародних 
відносин і журналістики)

2. Приступити Шиголю Ф.А., відповідальному секретарю приймальної 
комісії, до організації роботи приймальної комісії.

3. Призначити Кононенко І.А. секретарем приймальної комісії та 
матеріально-відповідальною особою на період роботи приймальної комісії.
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