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Про створення та організацію роботи
приймальної комісії у 2017 році

На виконання Закону України «Про вищу освіту», вимог «Положення про приймальну
комісію вищого навчального закладу України» та з метою організації і проведення відбору на
навчання до ХЕПУ у 2017 р. найбільш здібної та підготовленої молоді, у відповідності до
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом
МОН України 13 жовтня 2016 року № 1236, НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію «Положення про приймальну комісію Харківського економіко-правового
університету» затверджене Вченою радою ХЕПУ 9 грудня 2016 року (додаток 1 та
положення про апеляційну комісію Харківського економіко-правового університету та
відокремленого підрозділу «Коледж Харківського економіко-правового університету у формі
товариства з обмеженою відповідальністю»).
2. Створити приймальну комісію у складі:
Голова:

- Орлов П.І. - президент, професор.

Перший заступник голови: - Венедіктов B.C. - перший проректор, д.ю.н, професор;
Заступники голови:

- Загорулько А.І. - декан ФП та П, к.ю.н., доцент;
- Вапсва Ю.А. - директор коледжу, к.ю.н., доцент
(відповідальний за набір абітурієнтів до коледжу).

Відповідальний секретар - Павликівський В.І. - завідувач кафедри кримінальноправових дисциплін та адміністративного права, к.ю.н.,
доцент.
Заступники відповідального секретаря:
- Турчінова І.В. - методист факультету права та
підприємництва;
- Радзівідло А.Я. - заступник декана ФП та П
(відповідальний за набір іноземців та осіб без
громадянства);
- Горяйнова Н.А. - заступник директора коледжу
(відповідальна за набір абітурієнтів до коледжу);
Члени комісії

- Чорновол-Ткаченко P.C. - завідувач кафедри іноземних мов,
к.ф.н. доцент;
- Гоц В.Я. - завідувач кафедри трудового, аграрного,

Представник
громадськості:

екологічного та соціального захисту населення, к.ю.н.,
доцент;
- Абашнік В.О. - завідувач кафедри гуманітарних та
фундаментальних юридичних дисциплін, к.ф.н. доцент;
- Тимченко І.Є. - завідувач кафедри фінансів, обліку і
аудиту, к.е.н, доцент;
- Погуляєв С.Ю. - завідувач кафедри цивільно-правових
дисциплін та правового забезпечення підприємницької
діяльності, к.ю.н.;
- Савельева А.М. - голова студентської ради університету.
- Шевчук A.A. - голова Харківського обласного об’єднання
«Громадський актив Харківщини» (за згодою).

3. Для прийому документів, оформлення особових справ вступників, проведення
консультацій з питань вибору майбутньої професії та внесення необхідних відомостей в
ЄДЕБО створити відбіркову комісію у складі:
Голова комісії:
- Романчук Н.М. - лаборант кафедри кримінально-правових
дисциплін та адміністративного права;
Заступник голови відбіркової комісії:
- Артьомова Н.П. - лаборант кафедри гуманітарних та
фундаментальних юридичних дисциплін;
- Напшивалова Т.П. - лаборант кафедри трудового,
Секретар комісії:
аграрного, екологічного права та соціального захисту
населення.
- Мезенцева О.М. - адміністратор бази даних;
Члени комісії:
- Сирова Ю.К. - лаборант кафедри цивільно-правових
дисциплін та правового забезпечення підприємницької
діяльності;
Оліфер Т.М. - методист факультету права та
підприємництва.
4. Для приймання вступних випробувань створити предметні екзаменаційні комісії та
фахові атестаційні комісії:
4.1.
Предметна екзаменаційна комісія з проведення вступних випробувань з історії
України та всесвітньої історії, географії та фізики (в усній формі, за тестовими технологіями
або в формі співбесіди):
Голова комісії:
Члени комісії:

- Абашнік В.О. - завідувач кафедри гуманітарних та
фундаментальних юридичних дисциплін, к.ф.н. доцент;
- Загорулько O.A. - доцент кафедри гуманітарних та
фундаментальних юридичних дисциплін, к.ю.н.;
- Зубенко Г.В. - доцент кафедри конституційного,
муніципального і міжнародного права юридичного
факультету Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна, к.ю.н. (за згодою);
- Проскуріна К.С. -старший викладач кафедри гуманітарних
та фундаментальних юридичних дисциплін, к.ф.н.;
- Кузніченко О.М. доцент кафедри трудового, аграрного та
екологічного права та соціального захисту населення, к.ю.н.
- Деркач А.Є. - викладач Відокремленого підрозділу
«Коледж ХЕПУ у формі ТОВ».

4.2. Предметна екзаменаційна комісія з проведення вступних випробувань з української
мови та іноземної мови (за тестовими технологіями):
Голова комісії:
- Чорновол-Ткаченко P.C. - завідувач кафедри іноземних мов,
к.ф.н. доцент;
Члени комісії:
- Петренко Т.І. - ст. викладач кафедри іноземних мов.
4.3. Предметна екзаменаційна комісія з проведення вступних випробувань з математики і
основ економіки (в усній формі, за тестовими технологіями та в формі співбесіди):
Голова комісії:
Члени комісії:

- Тимченко І.ЄІ - завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту,
к.е.н., доцент;
- Непран A.B. - доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, к.е.н.
(за згодою);
- Левчук О.М. - старший викладач кафедри фінансів, обліку
і аудиту.

4.4. Фахова атестаційна комісія з проведення вступних випробувань з цивільного права
України, цивільного процесу України, кримінального права України, кримінального процесу
України, конституційного права України, адміністративного права України, правознавства (в
усній формі або в формі співбесіди), тестування загальних навчальних правничих
компетентностей:
Голова комісії:
- Погуляєв С.Ю. - завідувач кафедри цивільно-правових
дисциплін та правового забезпечення підприємницької
діяльності, к.ю.н;
Члени комісії:
- Лещук К.Б. - доцент кафедри цивільно-правових
дисциплін та правового забезпечення підприємницької
діяльності, к.ю.н, доцент;
- Назаренко Я.М. доцент кафедри гуманітарних та
фундаментальних юридичних дисциплін, к.ю.н.;
- Горлач A.C. - викладач кафедри цивільно-правових
дисциплін та правового забезпечення підприємницької
діяльності.
4.5. Фахова атестаційна комісія з проведення вступних випробувань з державного права
зарубіжних країн (в усній формі або в формі співбесіди):
Голова комісії:
- Борюшкіна О.В. - доцент кафедри гуманітарних та
фундаментальних юридичних дисциплін, к.е.н;
Члени комісії:
- Телегеєнко О.М. - старший викладач кафедри кримінально
- правових дисциплін та адміністративного права.
4.6. Фахова атестаційна комісія з проведення вступних випробувань з фінансів та
бухгалтерського обліку, (в усній формі або в формі співбесіди):
Голова комісії:
- Тимченко І.Є. - завідувач кафедри фінансів, обліку і
аудиту, к.е.н, доцент;
Члени комісії:
- Непран A.B. - доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту,
к.е.н. (за згодою);
- Левчук О.М. - старший викладач кафедри фінансів, обліку
і аудиту.
4.7. Фахова атестаційна комісія з проведення вступних випробувань з іноземної мови
(в усній формі або за тестовими технологіями):

Голова комісії:
Члени комісії:

- Чорновол-Ткаченко P.C. - завідувач кафедри іноземних мов,
к.ф.н. доцент;
- Петренко ТЛ. - ст. викладач кафедри іноземних мов;

5.
З метою вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів створити
апеляційні комісії:
5.1. Затвердити наступний склад апеляційної комісії:
Голова апеляційної комісії:
- Гоц В.Я. - завідувач кафедри трудового, аграрного,
екологічного та соціального захисту населення, к.ю.н.,
доцент.
5.2. Заступник голови апеляційної комісії на рішення предметної екзаменаційної та
фахової атестаційної комісії за результатами вступних випробувань з історії України,
всесвітньої історії, з державного права зарубіжних країн, географії, цивільного права
України, цивільного процесу України, кримінального права України, кримінального процесу
України, конституційного права України, адміністративного права України, правознавства,
державного права зарубіжних країн:
- Огієнко І.В. - доцент кафедри трудового, аграрного,
екологічного та соціального захисту населення, к.ю.н.
5.3. Члени апеляційної комісії на рішення предметної екзаменаційної та фахової
атестаційної комісії за результатами вступних випробувань з історії України, всесвітньої
історії, з державного права зарубіжних країн, цивільного права України, цивільного процесу
України, кримінального права України, кримінального процесу України, конституційного
права України, адміністративного права України, правознавства, державного права
зарубіжних країн:
- Каткова А.Г. - доцент кафедри кримінально-правових
дисциплін та адміністративного права, к.ю.н.;
- Сущ О.П. — доцент кафедри цивільно-правових
дисциплін та правового забезпечення підприємницької
діяльності, к.ю.н. (за згодою);
5.4. Заступник голови апеляційної комісії на рішення предметної екзаменаційної та
фахової атестаційної комісії за результатами вступних випробувань з математики, фізики,
основ економіки, обліку і аудиту, фінансів:
- Манжай I.A. - завідувач навчального відділу;
5.5. Члени апеляційної комісії на рішення предметної екзаменаційної та фахової
атестаційної комісії за результатами вступних випробувань з математики, основ економіки,
обліку і аудиту, фінансів:
- Стрельніков А.Г. - завідувач відділу інформаційних
технологій та комп’ютерного забезпечення.
5.6. Заступник голови апеляційної комісії на рішення предметної екзаменаційної та
фахової атестаційної комісії за результатами вступних випробувань з української мови та
іноземної мови:
.- Кучеренко О.Ф. - доцент кафедри мовної підготовки
академії цивільного захисту України, к.ф.н., доцент (за
згодою);

5.7. Члени апеляційної комісії на рішення предметної екзаменаційної та фахової
атестаційної комісії за результатами вступних випробувань з української мови та іноземної
мови:
- Грабар Т.В. - викладач кафедри іноземних мов.
6. Наказ оголосити за належністю.

Президент

ПОГОДЖЕНО
Перший проректор

(В.С. Венедіктов)

(Д.Є.Артюх)

Віддрук. 4 примір.:
1 - канцелярія ••
2 - ФПтаП
3 - коледж
4 - кафедри - надіслати у електронному вигляді
Вик. Загорулько А.І.
Друк. Романчук Н.М.
26.12.2016 р.

