
ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ  № 1 

засідання приймальної комісії ХГУ НУА  від 17 січня 2021 р. 

 

І. СЛУХАЛИ: про затвердження складу екзаменаційних комісій відповідального 

секретаря приймальної  комісії  Удовицьку Т. А., яка  запропонувала наступний склад 

комісій щодо прийому до магістратури у 2021  році:   

І. фахові атестаційні комісії  

за спеціальністю 051 Економіка 

фахове вступне випробування  (Економічна теорія) 

Голова – Бабаєв В. Ю., завідувач каф. економіки і права, канд. економ. наук, доц. 

Члени комісії: 

Іванова О. І.,  канд. економ. наук, доц. каф. економіки і права 

Тимохова Г. Б., канд. економ. наук, доц. каф. економіки і права.  

Секретар – Співак О. К.   

за спеціальністю 035 Філологія 

фахове вступне випробування (Практика перекладу) 

Голова – Змійова І. В.,  канд. філолог. наук., доц. каф. теорії та практики перекладу. 

Члени комісії: 

Гусленко І. Ю., канд. пед. наук., завідувач  каф. теорії та практики перекладу, доц. 

Ільченко В. В., доц. каф. теорії та практики перекладу. 

Секретар – Євдокимова Г. В.  

за спеціальністю 054 Соціологія 

фахове вступне випробування  

Голова – Батаєва К. В.,  док. філософ. наук, проф. каф. соціології та гуманітарних 

дисциплін. 

Члени комісії: 

Зверко Т. В.  – завідувач  каф. соціології та гуманітарних дисциплін, канд. соц. наук, 

доц. 

Бірченко О. В., канд. соціолог. наук, доц. каф. соціології та гуманітарних дисциплін. 

Секретар – Тулінова Н. В.  

 

ІІ. комісії для проведення вступного іспиту з іноземної мови для окремих категорій 

вступників 

Голова – Хільковська А. О.,  завідувач загальноакадемічної каф. англійської мови, 

ст. викладач 

Члени комісії: 

Молодча Н. С.,  канд. філолог. наук., ст. викладач загальноакадемічної каф. англій-

ської мови 

Шестакова О. М., викладач кафедри германської та романської філології 

Секретар –  Трунова І. А.   

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити склад комісій щодо прийому до магістратури у 2021 році.  

 

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

запропонувала наступний склад фахових атестаційних  комісій щодо прийому на на-

вчання на основі раніше здобутого ступеня  (освітньо-кваліфікаційного рівня):   

 



за спеціальністю 051  Економіка підприємства 

Голова – Іванова О. А., доц. кафедри економічної теорії та  права, канд. економ. наук, 

доц. 

Члени комісії: 

Решетняк О. І, доц. кафедри економічної теорії та  права, канд. економ.  наук;  

Свіщова Є. В., канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри інформаційних технологій та мате-

матики. 

Секретар – Співак О. К.   

за спеціальністю 035 Філологія 

Голова – Михайлова Л. В., канд. філол. наук., завідуюча кафедри германської та ро-

манської філології, доц. 

Члени комісії:  
Берест Т. М., канд. філол. наук, доц. кафедри українознавства; 

Шестакова О. М., викладач  кафедри германської та романської філології. 

Секретар – Трунова І. А.  

за спеціальністю 054 Соціологія 

Голова – Бірченко О. В.   – доц.   каф. соціології та гуманітарних дисциплін, канд. 

соц. наук. 

Члени комісії: 

Гога Н. П. – канд. психолог. наук, ст. викладач кафедри соціології та гуманітар. дис-

циплін. 

Чібісова Н. Г., канд. філософ. наук, професор  каф. соціології та гуманітар. дисциплін. 

Секретар – Тулінова Н. В.   

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити склад фахових атестаційних  комісій щодо прийому на навчання на 

основі раніше здобутого ступеня  (освітньо-кваліфікаційного рівня).  

 

 

 

 

Голова приймальної комісії 

ректор                                                  /Підпис/                    Катерина  АСТАХОВА  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                           /Підпис/                       Тетяна  УДОВИЦЬКА 

 

З оригіналом згідно 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                          /Підпис/                       Тетяна  УДОВИЦЬКА 

 

 


