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№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри української мови в 2017-

2019 рр. 

 

Карамишев Д.В., 

Редін П.О. 

Проект рішення:  

Редін П.О., 

члени комісії 

2 Про підсумки роботи екзаменаційних комісій і результати 

випуску магістрів публічного управління та 

адміністрування в 2019 р. 

Бульба В.Г. 

Проект рішення:  

Бульба В.Г. 

3 По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників 

факультету публічного управління та адміністрування  

 

Бульба В.Г. 

Проект рішення:  

Бульба В.Г., 

Монастирний В.М. 

4 Про затвердження теми дисертаційного дослідження 

здобувача наукового ступеня кандидата наук 

С.І. Бабицької  

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення:  

Дзюндзюк В.Б. 

5 Про рекомендацію до друку наукових праць ХарРІ НАДУ Латинін М.А., 

Кузнецов А.О. 

Проект рішення: 

Латинін М.А.,  

Кузнецов А.О. 

6 Про переривання навчання аспіранта В.А. Філімонової за 

станом здоров’я 

 

Статівка Н.В. 

Проект рішення: 

Кузнецов А.О. 

7 Про рекомендацію кандидатур на участь у Конкурсі на 

здобуття обласної іменної стипендії Харківської обласної 

державної адміністрації у галузі науки у 2019р.   

 

Карамишев Д.В. 

Проект рішення:  

Меляков А.В. 

8 Про рекомендацію кандидатур на участь у міському 

конкурсі «Молода людина року» 

 

Статівка Н.В. 

Проект рішення: 

Меляков А.В. 
 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 березня 2019 року, протокол № 3/247-1 
 

Про стан навчально-методичної, наукової та організаційної роботи кафедри 

української мови в 2017-2019 рр. 

 
Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри української мови 

П.О. Редіна про стан навчально-методичної та наукової діяльності кафедри, а також 

висновки комісії з перевірки діяльності зазначеної кафедри у складі: Д.В. Карамишев 

– голова комісії, В.Ф. Золотарьов – заступник голови, В.Г Бульба, В.І. Горожанкіна, 

А.О. Кузнецов, В.П. Єлагін, В.М. Шур – члени комісії, Вчена рада відзначає, що 

навчально-методична та наукова діяльність кафедри в цілому відповідає потребам 

підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Економіка», «Менеджмент», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Публічне управління та 

адміністрування» і здійснюється на рівні вимог, які висуваються програмою 

Президента України «Стратегія реформ 2020», чинними нормативними документами, 

керівництвом Національної академії державного управління при Президентові України 

та її Харківським регіональним інститутом щодо змісту, методів і форм організації 

навчального процесу. 

На сьогодні на кафедрі працюють 5 викладачів, усі мають науковий ступінь і 

вчене звання. За звітний період захищено докторську дисертацію Л.П. Ткаченко. 

Кафедра є учасником освітнього процесу підготовки бакалаврів, магістрів та 

аспірантів публічного управління та адміністрування, бакалаврів з економіки та 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, менеджменту. 

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на належному науково-

теоретичному та методичному рівні з використанням різноманітних форм і методів, що 

зумовлює успішне виконання слухачами та студентами різних видів навчальних робіт. 

Заняття, що проводяться викладачами кафедри на всіх формах підготовки, проходять 

відповідно до затверджених навчальних програм і планів. Аудиторне, контрольно-

консультативне й науково-методичне навантаження виконується в повному обсязі.  

Для забезпечення навчального процесу підготовки бакалаврів та магістрів за 

всіма дисциплінами, що викладаються, сформовано науково-методичні комплекси. Усі 

навчальні дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними матеріалами. У 

межах другої половини дня розробляється науково-дослідна тема «Підвищення 

мовленнєвої компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування в умовах євроінтеграційних процесів. Упродовж звітного періоду 

викладачі кафедри підготували й видали друком 3 наукових монографії, 4 навчальних 

посібники, 2 методичних рекомендацій, 8 наукових статей і 16 тез. Під керівництвом 



 

завідувача кафедри й проф. Л.П. Ткаченко підготовлено й захищено 2 кандидатських 

дисертації за спеціальностями «українська мова» та «педагогіка». 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 

«Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою» у складі кафедри організовано й 

згідно з графіком проводяться засідання атестаційної комісії. За звітний період 

проведено 48 засідань, усього атестовано 2266 осіб, у тому числі 408 претендентів 

проходили процедуру в повному обсязі, не атестовано 38 осіб. 

На виконання Указу Президента України «Про концепцію державної мовної 

політики» кафедра організує щорічні конкурси творчих робіт до свята української 

писемності та мови й Шевченківських днів, забезпечує проведення першого етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка й Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, де 

студенти нашого ЗВО неодноразово ставали лауреатами й переможцями, а 

доц. Л.С. Загребельна є головою журі обласного етапу для школярів. Щорічно 

проводиться ініційований інститутом конкурс-захист творчих робіт учнів – членів 

Малої академії наук України в секції «ділова українська мова». Колектив сприяє 

залученню слухачів і студентів до різноманітних виховних та патріотичних заходів. У 

рамках другої акції-місячника «5-й Харків Юрія Шевельова» підготовлено колективну 

монографію, виступ на телебаченні проф. Г.І. Гамової, участь членів кафедри в 

науковій конференції. 2019 р. викладачі долучилися до проведення практико-

орієнтованих семінарів у рамках проекту «Патріоти – до влади», що здійснюється за 

підтримки Харківської обласної державної адміністрації та Харківського 

університетського консорціуму. 

Разом із тим у роботі кафедри виявлено недоліки, серед яких слід відзначити 

такі: 

- не в повному обсязі оновлено навчально-методичні комплекси дисциплін із 

урахуванням змін щодо збільшення самостійної роботи; 

- недостатня кількість наукових публікацій викладачів кафедри у виданнях 

міжнародних науково метричних баз даних та іноземних рейтингових виданнях; 

- потребують оновлення посадові інструкції науково-педагогічних працівників 

кафедри. 

Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт завідувача кафедри української мови П.О. Редіна та висновки комісії 

взяти до уваги. 

2. Навчально-методичну, наукову та організаційну роботу кафедри української 

мови визнати в цілому задовільною. 

3. Активізувати діяльність викладачів щодо підготовки й публікації наукових 

праць у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз даних. 

4. До 15.04.2019 р. – розробити пропозиції щодо включення до навчального 

плану підготовки магістрів публічного управління як додаткових навчальних 

дисциплін мовного циклу. 



 

5. До 01.05.2019 р. – підготувати та затвердити в новій редакції посадові 

інструкції науково-педагогічних працівників кафедри. 

6. До 15.05.2019 р. – оновити методичні матеріали для проведення атестації осіб, 

які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною 

мовою (відповідальна Г.І. Гамова). 

7. До 01.06.2019 р. – завершити оновлення НМКД з усіх навчальних дисциплін 

(відповідальні Н.М. Гришина, Л.С. Загребельна, Л.П. Ткаченко). 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора ХарРІ НАДУ Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 
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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 березня 2019 року, протокол № 3/247-2 

 

Про підсумки роботи екзаменаційних комісій  

і результати випуску магістрів публічного управління  

та адміністрування в 2019 р.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульби про підсумки роботи екзаменаційних 

комісій і результати випуску магістрів публічного управління та адміністрування в 

2019 р., Вчена рада відзначає, що деканатом та кафедрами ХарРІ НАДУ було 

забезпечено належні умови для успішного завершення навчання слухачів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на денній,  вечірній, заочній 

формах навчання. 

Робота екзаменаційних комісій (далі – ЕК) була організована відповідно до 

вимог Міністерства освіти і науки України. 

Державні екзамени та захист магістерських робіт проходили в період з 18 по 

26 лютого 2019 р. До проведення екзаменів було організовано проведення оглядових 

лекцій з актуальних проблем публічного управління та місцевого самоврядування.  

До участі у складанні державних екзаменів та захисту магістерських робіт було 

допущено 453 слухачі факультету публічного управління та адміністрування. Успішно 

склали екзамени та захистили магістерські роботи 452 слухач. 1 слухач заочної форми 

навчання не з’явився на екзамен та на захист магістерських робіт і був відрахований.  

З загальної кількості слухачів, які успішно завершили навчання – 27 слухачі 

денної форми навчання; 385 слухачів заочної форми навчання; 40 – вечірньої форм 

навчання. 

На денній формі навчання державний екзамен складали 27 слухачі: 

з оцінкою «відмінно» – 17 слухачів (62,96%), «добре» – 10 (37,04%);  

захистили магістерські роботи: з оцінкою «відмінно» – 16 слухачів (59,26%), 

«добре» – 11 (40,74%). 

На заочній формі навчання державний екзамен склали 385 слухачів :  

з оцінкою «відмінно» – 173 слухачів (44,94%), «добре» – 211 (54,81%), 

«задовільно» – 1 (0,26%); 

захистили магістерські роботи: «відмінно» – 237 слухачіd (61,56%), «добре» – 

148 (38,44%). 

На вечірній формі навчання державний екзамен склали 40 слухачів: 

з оцінкою «відмінно» – 31 слухачів (77,5%), «добре» – 9 (22,5%);  

захистили магістерські роботи: з оцінкою «відмінно» – 34 слухачів (85,0%), 

«добре» – 6 (15,0%),  

Загалом по Інституту державний екзамен склали 452 слухача:  

з оцінкою «відмінно» – 221 слухач (48,89%), «добре» – 230 (50,88%), 

«задовільно» – 1 (0,22 %);  

захистили магістерські роботи 452 слухач:  



 

з оцінкою «відмінно» – 287 слухачів (63,50%), «добре» – 165 (36,50%). 

У процесі захисту магістерських робіт 100% випускників подали довідки про 

впровадження. 

Кафедри, разом з науковими керівниками забезпечили належну якість 

магістерських робіт. 

За результатами проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт 

можна констатувати, що: 

- освітня та професійна підготовка випускників галузей знань 074 «Публічне 

управління та адміністрування» та 281 «Публічне управління та адміністрування» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у ХарРІ НАДУ при Президентові України 

здійснюється відповідно до змісту освітньо-професійних програм підготовки фахівців; 

- фактичний рівень освітньої та кваліфікаційної підготовки випускників 

відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик магістрів галузі знань 281 

«Публічне управління та адміністрування» на денній формі навчання та 074 «Публічне 

управління та адміністрування» на заочній та вечірній формах навчання. 

Разом із тим робота ЕК дозволила виявити такі недоліки: 

- деякі роботи мають суто теоретичний характер або охоплюють широку 

проблематику, надані пропозиції – загальний характер і не виходять на практичне 

вирішення питань, окреслених у завданнях досліджень; 

- в оформленні магістерських робіт мають місце окремі відхилення від 

установлених вимог; 

- при підготовці деяких робіт їх автори не використовували останніх наукових 

досліджень та публікацій щодо обраного спрямування роботи. 

У цілому державні екзамени та захист магістерських робіт пройшли на 

належному рівні. Результати екзаменів та захистів оформлено в звіти державних 

екзаменаційних комісій. 

Дипломи з відзнакою отримали 49 слухачів, з них: денна форма навчання – 6 

слухачів; заочна – 33 слухачі, вечірня – 10 слухачів 

У цілому державні іспити та захист магістерських робіт пройшли на належному 

рівні. Результати іспитів та захистів оформлено у відповідні звіти екзаменаційних 

комісій. 

Виходячи з вищезазначеного Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Завідувачам кафедр, викладачам підвищити вимоги до слухачів під час 

проміжного та підсумкового модульних контролів. 

2. З метою усунення виявлених недоліків, підвищення якості підготовки 

магістрів публічного управління та адміністрування: 

– провести на засіданнях кафедр аналіз недоліків із підготовки та організації 

проведення захисту слухачами магістерських робіт, налагодити зворотний зв’язок зі 

слухачами з метою підвищення якості магістерських робіт 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 2 квітня 2019 р.;  

– переглянути зміст практичних завдань та з урахуванням цього доопрацювати 

екзаменаційні білети 

Відповідальні: Д.В.Карамишев, 

завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 15 травня 2019 р.; 

– відпрацювати механізм перевірки якості супроводжувальних документів, які 

додаються до магістерських робіт 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 



 

Термін виконання: до 15 травня 2019 р.; 

– розробити план організаційних заходів для підготовки до випуску магістрів 

публічного управління та адміністрування у грудні 2019 р. 

Відповідальний: В.Г. Бульба. 

Термін виконання: до 10 жовтня 2019 р.; 

– створити робочу групу для проведення нормоконтролю на наступний 

навчальний рік 

Відповідальний: Д.В. Карамишев 

Термін виконання: червень 2019 р.; 

– підвищити якість попередніх заслуховувань результатів магістерських 

досліджень на засіданнях кафедр 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: відповідно до плану-

графіку підготовки магістерських робіт 

 

– внести доповнення до Положення про екзаменаційні комісії щодо регламенту 

проведення виїзних засідань  екзаменаційних комісій 

Відповідальні: В.Г. Бульба, В.І. Горожанкіна 

Термін виконання: червень 2019       р.; 

 

– при виконанні та захисті магістерських робіт та в ході складання державних 

іспитів забезпечити неухильне дотримання положень Кодексу академічної 

доброчесності та Антикорупційної програми НАДУ 

Відповідальні: В.Г. Бульба, завідувачі  

кафедр, члени ДЕК. 

Термін виконання: постійно. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 березня 2019 року, протокол № 3/247-3 

 
По рекомендацію до вступу в аспірантуру випускників  

факультету публічного управління та адміністрування 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету публічного 

управління та адміністрування В.Г. Бульбу про рекомендацію до вступу в аспірантуру 

випускників факультету публічного управління та адміністрування у 2019 р., Вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до вступу до аспірантури випускників 2019 р., які досягли 

високих успіхів у навчанні та виявили здібності до наукової роботи (список додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 
 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 
 

 

 



 

 Додаток 

до рішення Вченої ради 

ХарРІ НАДУ 

від 26 березня 2019 р. № 3/247-3 

 

Список 

випускників-відмінників ХарРІ НАДУ 2019 року, які рекомендуються до вступу в аспірантуру 

 

№ 

з/п П.І.Б 
Форма 

навчання Середній бал Рейтинг 

Оцінка на 

державному 

іспиті 

Оцінка за 

магістерськ

у роботу 

1 Гаврашенко Аліна Андріївна денна 91,29 5 94 95 

2 Корецька Оксана Геннадіївна денна 94,25 1 95 96 

3 Машко Наталія Григорівна денна 93,04 2 91 95 

4 Пуль Світлана Сергіївна денна 91,21 6 92 97 

5 Циргаія Юлія Автанділівна денна 92,63 3 98 96 

6 Якименко Ольга Іванівна денна 91,75 4 90 91 

 

Список 

випускників-відмінників ХарРІ НАДУ 2019 року, які рекомендуються до вступу в аспірантуру 

 

№ 

з/п П.І.Б 
Форма 

навчання Середній бал Рейтинг 

Оцінка на 

державному 

іспиті 

Оцінка за 

магістерськ

у роботу 

1 Бородіна Ганна Павлівна вечірня 91,1 5 93 94 

2 Коваль Наталя Вячеславівна вечірня 91,7 3 92 94 

3 Мацкевич Ганна Євгенівна вечірня 91 6 90 93 

4 Мірзоєва Людмила Солтанівна вечірня 90,1 8 91 91 

5 Мосін Андрій Володимирович вечірня 91,4 4 93 92 

6 Остапенко Юлія Миколаївна вечірня 91,4 4 93 92 



 

7 Панова Олена Василівна вечірня 90,6 7 97 95 

8 Поздняков Ігор Анатолійович вечірня 93,3 1 93 95 

9 Пресс Ганна Сергіївна вечірня 92 2 95 94 

10 Соболь Алла Павлівна вечірня 91,7 3 95 97 

 

Список 

випускників-відмінників ХарРІ НАДУ 2019 року, які рекомендуються до вступу в аспірантуру 

 

№ 

з/п П.І.Б 
Форма 

навчання 
Середній 

бал 
Рейтинг 

Оцінка на 

державному 

іспиті 

Оцінка за 

магістерську 

роботу 

1 Алфьорова Ольга Сергіївна заочна 90 10 91 90 

2 Бабакіна Марія Сергіївна заочна 88 30 90 91 

3 Безрук Вікторія Михайлівна заочна 89 26 91 92 

4 Вікторова Оксана Михайлівна заочна 89 27 93 93 

5 Гнатченко Олена Олександрівна заочна 90 15 94 91 

6 Гудименко Юлія Олександрівна заочна 90 14 94 95 

7 Дригайло Олег Олексійович заочна 91 5 92 93 

8 Дудецька Світлана Михайлівна заочна 89 23 93 94 

9 Євтушенко Антон Сергійович заочна 89 21 96 98 

10 Єрьоміна Олена Вячеславівна  заочна     

11 Ковальова Вікторія Олександрівна заочна 91 6 95 95 

12 Кочура Валерій Валерійович заочна 88 32 90 90 

13 Кузьменко Олександр Вікторович заочна 89 19 92 90 

14 Литвиненко Євген Юрійович заочна 89 23 95 97 

15 Лісун Інна Анатоліївна заочна 91 4 91 94 

16 Луканцева Світлана Генадіївна заочна 90 12 96 98 

17 Любченко Ірина Анатоліївна заочна 92 2 92 91 

18 Мазурик Роман Володимирович заочна 89 17 98 98 

19 Манець Світлана Вячеславівна заочна 88 29 93 98 



 

20 Мороз Олександр Олексійович заочна 90 11 90 95 

21 Несвітайло Людмила Олексіївна заочна 89 28 91 92 

22 Носа Мирослав Юрійович заочна 91 7 95 95 

23 Нотченко Тетяна Олександрівна заочна 90 14 92 90 

24 Омельченко Олеся Олександрівна заочна 91 9 95 98 

25 Педаш Віра Геннадіївна заочна 88 31 90 92 

26 Пономаренко Інна Сергіївна заочна 87 24 95 95 

27 Приз-Колісник Лілія Сергіївна заочна 90 13 91 92 

28 Серпутько Анна Сергіївна заочна 92 3 98 100 

29 Ситніков Валерій Сергійович заочна 89 21 95 95 

30 Сич Максим Анатолійович заочна 89 18 95 96 

31 Тучак Олексій Миколайович заочна 92 1 94 92 

32 Фрундіна Алла Олексіївна заочна 90 16 92 92 

33 Чернобай Олександра Григорівна заочна 88 30 94 95 

34 Чумакова Вікторія Володимирівна заочна 91 8 92 96 

 

 

 

Декан факультету публічного управління та адміністрування        В.Г. Бульба 

 

 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 березня 2019 року, протокол № 3/247-4 

 

Про затвердження теми дисертаційного дослідження  

здобувача наукового ступеня кандидата наук С.І. Бабицької  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка про затвердження теми дисертаційного дослідження 

здобувача наукового ступеня С.І. Бабицької, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. На підставі витягу з протоколу засідання Науково-експертної ради від 

21.03.2019 р. № 3 затвердити тему дисертаційного дослідження  здобувача наукового 

ступеня кандидата наук Бабицької Світлани Ігорівни «Державне регулювання розвитку 

сфери культури регіону в умовах суспільної трансформації». 

2. Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління. Науковий 

керівник д.держ.упр., проф. А.О. Дєгтяр. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 
 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 березня 2019 року, протокол № 3/247-5 

 

Про рекомендацію до друку наукових праць ХарРІ НАДУ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова про рекомендацію до друку наукових 

праць ХарРІ НАДУ, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

– монографію здобувача наукового ступеня доктора наук з державного 

управління Круглова Віталія Вікторовича «Розвиток державно-приватного 

партнерства в Україні: механізми державного регулювання». Рецензенти: 

Покатаєв П.С. – д.держ.упр., доц., перший проректор Класичного приватного 

університету; Степанов В.Ю. – д.держ.упр., проф., декан факультету управління та 

бізнесу Харківської державної академії культури; Дунаєв І.В. – д.держ.упр., доц., 

доцент кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ при Президентові 

України. Коштом автора; 

– збірник тез XIX Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління 

XXI століття: синтез науки і практики» від 19 квітня 2019 р. Обсяг: 34,2 обл.-вид. арк.; 

– збірник тез науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку 

управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи» від 20 березня 2019 р. Обсяг: 9,8 

обл.-вид. арк.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 березня 2019 року, протокол № 3/247-6 

 

Про переривання навчання аспіранта В.А. Філімонової 

за станом здоров’я 

 

Заслухавши і обговоривши пропозицію завідувача кафедри управління 

персоналом та економіки праці Н.В. Статівки про переривання навчання аспіранта 

денної форми навчання В.А. Філімонової за станом здоров’я, згідно з пунктом 

14 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Перервати навчання аспіранту другого року денної форми навчання кафедри 

управління персоналом та економіки праці Валерії Андріївні Філімоновій за станом 

здоров’я з 01.04.2019 року по 31.03.2020 року. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

  



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 26 березня 2019 року, протокол № 3/247-7 

 

Про рекомендацію кандидатур на участь у Конкурсі на здобуття обласної  

іменної стипендії Харківської  обласної державної адміністрації  

у галузі науки у 2019 р.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про рекомендацію кандидатури І.В. Дунаєва на участь у Конкурсі на 

здобуття обласної іменної стипендії ХОДА у галузі науки у 2019 р., Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Висунути кандидатуру Дунаєва Ігоря Володимировича, доцента кафедри 

економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ, доктора наук з державного 

управління, доцента, на здобуття обласної іменної стипендії в галузі науки видатним 

та обдарованим молодим науковцям за рахунок коштів, передбачених в обласному 

бюджеті на реалізацію обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір 

Харківщини» на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 

2018 р. №817-IV, - у номінації «Гуманітарні науки» – стипендії імені Василя 

Назаровича Каразіна для обдарованих молодих науковців, які завдяки своїм науковим 

дослідженням зробили вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Харківської 

області. 

2. Ученому секретарю Вченої ради А.В. Мелякову забезпечити підготовку 

необхідних документів для подання до Департаменту науки і освіти ХОДА. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту Д.В. Карамишева.    

 

 

 

  

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 26 березня 2019 року, протокол № 3/247-8 

 

Про рекомендацію кандидатур на участь у міському конкурсі 

 «Молода людина року» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри управління 

персоналом та економіки праці Н.В. Статівки про рекомендацію кандидатури 

А.А. Смаглюк на участь у міському конкурсі «Молода людина року», Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати кандидатуру кандидата економічних наук, доцента кафедри 

управління персоналом та економіки праці Смаглюк Анни Андріївни на участь у 

міському конкурсі «Молода людина року». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Інституту Д.В. Карамишева.    

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

Л. БЄЛОВА 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 


