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підготовку
питання

1

Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ

Меляков А.В.
Проект рішення:
Минко П.Є.

2

Про зміни у складі Наглядової ради ХарРІ НАДУ

Бєлова Л.О.
Проект рішення:
Меляков А.В.

3

Про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ
в 2016 р.

Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.

4

Про зміну графіку навчального процесу на факультеті
соціально-економічного управління

Минко П.Є.
Проект рішення:
Минко П.Є.,
Горожанкіна В.І.

5

Про затвердження Кодексу академічної доброчесності
ХарРІ НАДУ

Карамишев Д.В.
Проект рішення:
Меляков А.В.

6

Про виконання плану роботи Вченої ради за січень –
грудень 2016 р. і затвердження плану роботи Вченої ради
на січень – червень 2017 р.

Меляков А.В.
Проект рішення:
Меляков А.В.

7

Про рекомендацію до друку навчально-методичних та
наукових праць ХарРІ НАДУ

Кузнецов А.О.
Проект рішення:
Кузнецов А.О.

8

Про затвердження форм та дизайну документів про вищу
освіту державного зразка та додатків до них

Минко П.Є.
Проект рішення:
Минко П.Є.

9

Різне

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 16 грудня 2016 року, протокол № 12/223-1
Про зміни у складі Вченої ради ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради
А.В.Мелякова Вчена рада відзначає, що у відповідності до п. 4 ст. 36 3акону України
«Про вищу освіту», не менше 10% членів Вченої ради мають бути виборними
представниками студентів, які навчаються у даному вищому навчальному закладі. З
метою приведення складу Вченої ради у відповідність до вимог чинного
законодавства, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Ввести до складу Вченої ради ХарРІ НАДУ студентів факультету соціальноекономічного управління Таранова Сергія Володимировича та Лаптій Анастасію
Станіславівну (підстава – клопотання Вченої ради ФСЕУ).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря
Вченої ради А.В. Мелякова.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 16 грудня 2016 року, протокол № 12/223-2
Про зміни у складі Наглядової ради ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Л.О. Бєлової
щодо змін у складі Наглядової ради Інституту, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Ввести до складу Наглядової ради ХарРІ НАДУ:
– Дмитрієва Анатолія Анатолійовича – начальника ГУ МВД України в
Харківській області;
– Лагутіна Олександра Олександровича – директора Державного підприємства
«Харківцукорзбут»;
– Малиш Андрія Володимировича – директора Державного підприємства
«Харківський завод шампанських вин»;
– Непомнящего Олександра Михайловича – президента Громадської спілки
«Національна асамблея розбудови України»;
– Скорика Олександра Олексійовича – генерального директора ТОВ
«М‘ясокомбінат «М’ясний»;
– Звєрєва Віктора Олександровича – президента Харківської торговопромислової палати.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора
ХарРІ НАДУ Л.О. Бєлову

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 16 грудня 2016 року, протокол № 12/223-3

Про основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2016 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації
наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про
основні результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2016 р., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Звіт начальника управління координації наукових досліджень та
інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова про основні результати наукової
діяльності ХарРІ НАДУ при Президентові України в 2016 році взяти до уваги.
2. Пріоритетними напрямами наукових і дисертаційних досліджень
кафедральних колективів ХарРІ НАДУ при Президентові України є:
- державна політика європейської інтеграції України;
- реформування системи державної влади в Україні на засадах децентралізації;
- засоби та механізми реалізації Стратегії розвитку України 2020;
- наукове-методичне забезпечення розробки і запровадження Стратегії
розвитку Харківської області до 2020 року;
- стратегічне управління, стратегічне планування, стратегічний менеджмент;
- управління змінами в умовах державно управлінських реформ;
- державна кадрова політика, державна служба, лідерство;
- інформаційна політика держави, електронне врядування;
- розвиток системи місцевого самоврядування.
3. Завідувачам кафедр Інституту:
- до 01.10.2017 р. підготувати пропозиції в межах рамкової програми ЄС з
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за напрямами досліджень кафедр.
- протягом року активізувати роботу щодо подання публікацій працівниками
кафедр до наукових збірників, що входять до наукометричних баз даних.
4. Начальнику управління координації наукових досліджень та інформаційноаналітичної діяльності (А.О. Кузнецов):
- до 01.07.2017 р. розробити та подати на розгляд керівництву зведений план
наукової роботи кафедр (теми НДР у межах другої половини робочого дня викладача)
на чотири роки.
- до 01.10.2017 р. розробити та подати на розгляд керівництву Положення про
організацію і проведення перевірки кваліфікаційних робіт факультетів ХарРІ НАДУ
на наявність авторських запозичень.
5. Першому заступнику директора (Д.В. Карамишев):

- до 01.09.2017 р. розглянути та затвердити зведений план наукової роботи
кафедр (теми НДР у межах другої половини робочого дня викладача) на чотири роки.
- до 01.12.2017 р. забезпечити виконання зведеного плану наукової роботи
ХарРІ НАДУ на 2017 р.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ
при Президентові України Л.О. Бєлову

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 16 грудня 2016 року, протокол № 12/223-4

Про зміну графіку навчального процесу на факультеті
соціально-економічного управління
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціальноекономічного управління Минка П.Є. про зміну графіку навчального процесу на
ФСЕУ ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Перенести 1 тиждень канікул, який заплановано графіком навчального
процесу на період з 16 по 22 січня 2017 року, на період з 2 по 8 січня 2017 року для
студентів денної форми навчання:
1 курсу спеціальностей 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність ", 073 "Менеджмент";
2, 3 та 4 курсів напрямів підготовки 6.030505 "Управління персоналом та
економіка праці", 6.030601 "Менеджмент";
5 курсу спеціальностей 051 "Економіка", 073 "Менеджмент" освітньопрофесійної програми «Бізнес-адміністрування»
2. Перенести 1 тиждень канікул, який заплановано графіком навчального
процесу на період з 6 по 12 лютого 2017 року, на період з 2 по 8 січня 2017 року для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньопрофесійної програми «Управління інноваційною діяльністю»,
3. Перенести 1 тиждень канікул, який заплановано графіком навчального
процесу на період з 16 по 22 січня 2017 року, на період з 2 по 8 січня 2017 року, а 1
тиждень практики, запланованої на період з 09 по 15 січня 2017 року, на період з 16
по 22 січня 2017 року для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 074
"Публічне управління та адміністрування".
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 16 грудня 2016 року, протокол № 12/223-5

Про затвердження Кодексу академічної доброчесності в ХарРІ НАДУ
при Президентові України.
Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора Д.В.
Карамишева про затвердження Кодексу академічної доброчесності в ХарРІ НАДУ,
Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева взяти до уваги.
2. Затвердити Кодекс академічної доброчесності в ХарРІ НАДУ (додається).
3. Керівникам структурних підрозділів забезпечити інформування науковопедагогічних працівників та співробітників Інституту щодо основних положень
Кодексу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ
Л.О. Бєлову.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
від 16 грудня 2016 року, протокол № 12/223-6

Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ
в серпні-грудні 2016 р. і затвердження плану роботи
на січень-червень 2017 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ
НАДУ А.В. Мелякова про виконання плану роботи Вченої ради за серпень – грудень
2016 року і затвердження плану роботи на січень-червень 2017 року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ А.В. Мелякова
взяти до уваги.
2. Ученому секретарю Вченої ради забезпечити виконання вимог Положення
про Вчену раду в частині дотримання термінів інформування членів Ради про порядок
денний засідань (не менш ніж за два дні до засідання Ради).
3. Схвалити представлений план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на січеньчервень 2017 р. (додається).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ
Л.О. Бєлову.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

Додаток
до рішення Вченої ради
від 16 грудня 2016 р.,
протокол № 12/223-6
Перспективний план роботи Вченої ради
Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
на січень – червень 2017 року
Січень
№
з/п

Питання, що виноситься на засідання
Вченої ради

1

Про звіт Спеціалізованої вченої ради ХарРІ НАДУ при
Президентові України за 2016р.

2

Про підготовку до державного іспиту і захисту
магістерських робіт на другому курсі денної, третьому
курсі заочної і вечірньої форм навчання факультету
підготовки магістрів державного управління

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
Д.В. Карамишев
В.Г. Бульба

Лютий
№
з/п

Питання, що виноситься на засідання
Вченої ради

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
Л.О. Бєлова,
Д.В. Карамишев,
Д.В. Олійник,
В.Ф. Золотарьов
Л.Ю. Величко

1

Звіт про діяльність ХарРІ НАДУ в 2016 р.

2

Про
стан
навчально-методичної,
наукової
та
організаційної роботи кафедри права та європейської
інтеграції в 2015-2016 рр.

3

По підсумки підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
в 2016 р.

В.Ф. Золотарьов

4

Про
основні
результати
фінансово-економічної
діяльності ХарРІ НАДУ в 2016 р.

Д.В. Олійник,
О.О. Хлєбникова

5

Про виконання навчального навантаження науковопедагогічних працівників ХарРІ НАДУ в 1-ому семестрі
2016/2017 н.р.

Д.В. Карамишев

Березень
№
з/п

Питання, що виноситься на засідання
Вченої ради

1

Про
стан
навчально-методичної,
наукової
та
організаційної роботи кафедри регіонального розвитку і
місцевого самоврядування 2015-2016 рр.

2

Про підсумки роботи державних екзаменаційних комісій
і результати випуску магістрів державного управління в
2017 р.

В.Г. Бульба

3

По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників
факультету підготовки магістрів державного управління

А.О. Кузнецов

№
з/п

Квітень
Питання, що виноситься на засідання
Вченої ради

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
Ю.О. Куц

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
В.М. Мартиненко

1

Про
стан
навчально-методичної,
наукової
та
організаційної роботи кафедри державного управління в
2015-2016 рр.

2

Про хід підготовки до складання кандидатських іспитів
аспірантами ХарРІ НАДУ при Президентові України

А.О. Кузнецов

3

По атестацію докторантів, аспірантів і здобувачів
ХарРІ НАДУ при Президентові України

А.О. Кузнецов

4

Про стан
розвитку матеріально-технічної
ХарРІ НАДУ при Президентові України

№
з/п

бази

Травень
Питання, що виноситься на засідання
Вченої ради

1

Про
стан
навчально-методичної,
наукової
та
організаційної роботи кафедри економічної теорії та
фінансів у 2015-2016 рр.

2

Про організацію стажування та практики слухачів і
студентів ХарРІ НАДУ при Президентові України

Д.В.Олійник

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
О.Ю. Амосов

В.Г. Бульба,
П.Є.Минко

№
з/п

Червень
Питання, що виноситься на засідання
Вченої ради

Доповідачі,
відповідальні за
підготовку питання
В.Б. Дзюндзюк

1

Про
стан
навчально-методичної,
наукової
та
організаційної роботи кафедри політології та філософії в
2015-п.п.2017 рр.

2

Про попередній розподіл аудиторного навантаження в
2017-2018 н.р.

В.І. Горожанкіна

3

Про навчальні плани підготовки магістрів державного
управління

Д.В. Карамишев

4

Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в
січні-червні 2017 р. і затвердження плану роботи на
серпень-грудень 2017 р.

А.В. Меляков

Учений секретар

А. Меляков

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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Про рекомендацію до друку навчально-методичних
та наукових праць ХарРІ НАДУ
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління координації
наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи А.О. Кузнецова, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Рекомендувати до друку такі наукові видання:
– монографію "Простір і час в українській фразеології" (автор – Редін П.О.,
рецензенти: О.О. Маленко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
українознавства і лінгводидактики Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди; С.В. Ломакович – доктор філологічних наук,
професор, науковий співробітник Українського центру оцінювання якості освіти; О.П.
Левченко – доктор філологічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри прикладної
лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка») обсяг –
10,5 умовн. друк. аркушів, коштом автора;
– бібліографічно-довідкове джерело "Вибрані праці. Бібліографічний
покажчик" (автор – Редін П.О., рецензенти: О.О. Маленко – доктор філологічних
наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; С.В. Ломакович –
доктор філологічних наук, професор, науковий співробітник Українського центру
оцінювання якості освіти; О.П. Левченко – доктор філологічних наук, доцент,
професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету
«Львівська політехніка») обсяг – 7,0 умовн. друк. аркушів, коштом автора.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора Д.В. Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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Про затвердження форм та дизайну документів про вищу освіту державного
зразка та додатків до них
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціальноекономічного управління ХарРІ НАДУ П.Є. Минка про затвердження форм та
дизайну документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них, Вчена
рада УХВАЛИЛА:
1. Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України № 525 від 12 травня
2015р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН України № 701 від 22 червня
2016р.), затвердити такі форми та дизайн документів про вищу освіту державного
зразка та додатків до них:
форму диплома бакалавра;
форму диплома бакалавра з відзнакою;
форму диплома магістра;
форму диплома магістра з відзнакою;
форму диплому спеціаліста;
форму диплому спеціаліста з відзнакою;
форму додатка до дипломів бакалавра, бакалавра з відзнакою, магістра,
магістра з відзнакою, спеціаліста, спеціаліста з відзнакою європейського зразка.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
директора ХарРІ НАДУ Д.В.Карамишева.

Голова Вченої ради

Л. БЄЛОВА

Учений секретар

А. МЕЛЯКОВ

