Склад приймальної комісії
акад. Бакіров Віль Савбанович – голова приймальної комісії, ректор університету
проф. Катрич Віктор Олександрович – заступник голови приймальної комісії,
проректор з наукової роботи
доц. Пантелеймонов Антон Віталійович – заступник голови приймальної комісії,
проректор з науково-педагогічної роботи
доц. Удод Анатолій Миколайович – заступник голови приймальної комісії,
проректор з економічних та соціальних питань
доц Анощенко Ольга Олексіївна – відповідальний секретар приймальної комісії
доц.Єльцов Сергій Віталійович– заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Гога Сергій Тарасович – заступник відповідального секретаря приймальної комісії
Шило Олег Леонідович – уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття
та розгляду електронних заяв;
Члени комісії
доц. Іваненко Людмила Олександрівна – начальник Управління якості освіти
Максименко Лариса Михайлівна – начальник відділу контрактного навчання
доц. Навроцький Олексій Олексійович – директор Навчально-наукового інституту
міжнародної освіти
Ришков Володимир Миколайович – головний бухгалтер
проф. Вовк Руслан Володимирович – декан фізичного факультету
проф. Гірка Ігор Олександрович – директор ННІ «фізико-технічний факультет»
доц. Гарячевська Ірина Василівна – директор ННІ комп’ютерної фізики та енергетики
проф. Жолткевич Григорій Миколайович – декан факультету математики і інформатики
проф. Шульга Сергій Миколайович – декан факультету радіофізики, біомедичної
електроніки та комп‘ютерних систем;
проф. Калугін Олег Миколайович – декан хімічного факультету
проф. Пересадько Віліна Анатоліївна – декан факультету геології, географії, рекреації і
туризму
проф. Жмурко Василь Васильович – декан біологічного факультету
доц. Литовченко Сергій Дмитрович – декан історичного факультету
проф. Пасинок Валентина Григорівна – декан факультету іноземних мов
проф. Безхутрий Юрій Миколайович – декан філологічного факультету
доц. Давидов Олександр Іванович – декан економічного факультету
доц. Мурадян Олена Сергіївна – декан соціологічного факультету
проф. Белозьоров Ігор Вікторович – декан медичного факультету
проф. Крейдун Надія Петрівна – декан факультету психології
проф. Карпенко Іван Васильович – декан філософського факультету
проф. Лазурик Валентин Тимофійович – декан факультету комп‘ютерних наук
доц. Пахомова Ірина Анатоліївна – заступник декана юридичного факультету
доц. Рєзніков Валерій Володимирович – декан факультету міжнародних економічних
відносин та туристичного бізнесу
доц. Тітенко Ганна Валеріївна – директор ННІ екології
доц. Квітка Антон Володимирович – заступник директора ННІ «Каразінська школа
бізнесу»
доц. Бітнер Ірина Володимирівна – в.о. директора ННІ «Каразінський банківський
інститут»
проф. Чеботарьов Вадим Іванович – директор Центру довузівської освіти
Коньшина Ангеліна Вікторівна – завідувач аспірантури
Бортникова Дар’я Олександрівна – голова первинної профспілкової організації
студентів, аспірантів і докторантів ХНУ
Даас Даниела Імад Ахмад – голова Студентської ради університету

