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25 червня 2019 р. 

 протокол № 6/250 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

№ 

з/п 

Питання, що виноситься на засідання  

Вченої ради 

Доповідачі, 

відповідальні за 

підготовку питання 

1 Про затвердження звіту про показники системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти ХарРІ НАДУ при Президентові України за 

2018/2019н.р. 

Карамишев Д.В., 

Горожанкіна В.І. 

Проект рішення:  

Горожанкіна В.І. 

2 Про затвердження навчальних планів підготовки 

магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для слухачів прийому 2019 року 

Карамишев Д.В., 

Горожанкіна В.І. 

Проект рішення:  

Горожанкіна В.І., 

Бульба В.Г. 

3 Про затвердження навчального плану підготовки докторів 

філософії  

 

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення:  

Дзюндзюк В.Б. 

4 Про затвердження теми докторської дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора наук Є.В. Котуха  

 

Дзюндзюк В.Б. 

Проект рішення:  

Дзюндзюк В.Б. 

5 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження здобувача 

Д.В. Іванова 

Латинін М.А. 

Проект рішення:  

Латинін М.А. 

6 Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження доцента 

кафедри державного управління Ю.В. Дідок 

Мартиненко В.М. 

Проект рішення:  

Мартиненко В.М. 

7 Про рекомендацію до друку навчально-методичних та 

наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Статівка Н.В., 

Жадан О.В., 

Карамишев Д.В., 

Амосов О.Ю.  

Проект рішення:  

Статівка Н.В., 

Жадан О.В., 

Кузнецов А.О., 

Карамишев Д.В., 

Амосов О.Ю.   

8 Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в 

січні-червні 2019 р. і затвердження плану роботи на 

серпень-грудень 2019 р.  

Меляков А.В. 

Проект рішення:  

Меляков А.В.  

9 Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для участі 

у конкурсі на призначення обласної персональної 

стипендії ім. О.С. Масельського  

 

Козлов К.І. 

Проект рішення:  

Козлов К.І. 

 

 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

_________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 25 червня 2019 року, протокол № 6/250-1 

 

Про затвердження звіту про показники системи  

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  

ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2018/2019н.р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Д.В. Карамишева про затвердження звіту про показники системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти ХарРІ НАДУ при Президентові України за 

2018/2019 н.р., Вчена рада зазначає: 

1. Всі кафедри ХарРІ НАДУ при Президентові України представили показники 

самооцінки науково-педагогічних працівників в повному обсязі, середній бал 

самооцінки НПП по Інституту склав 168,23 бала. 

2. Проведене анкетування слухачів «Анкета оцінювання слухачами якості 

викладання навчальних дисциплін» (від 1 до 10 балів) показало наступні результати – 

найнижчий бал 9,16, найвищий – 10. 

3. Проведено процедуру перевірки якості навчально-методичного забезпечення 

дисциплін – рекомендовано звернути увагу на оновлення конспектів лекцій та 

підготовку методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної роботи слухачів та 

студентів. 

Виходячи із вищезазначеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію першого заступника директора Д.В. Карамишева про 

затвердження звіту про показники системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти ХарРІ НАДУ при Президентові України за 2018/2019 н.р. взяти 

до уваги. 

2. Завідувачам кафедр при плануванні навантаження науково-педагогічного 

персоналу на 2019-2020 навчальний рік врахувати проблемні зони, а саме – наукове, 

методичне на вантаження та залучення студентів, слухачів до наукової роботи. 

3. Начальнику відділу організації освітнього процесу Горожанкіній В.І. та 

завідувачу сектору внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Мушинській Н.О.: 

- до 1 листопада 2019 р. внести зміни в існуюче Положення про систему 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освітив Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, доопрацювавши критерії та методику 

звітності. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 
 

Заступник голови Вченої ради 
 

Учений секретар 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

А. МЕЛЯКОВ 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 25 червня 2019 року, протокол № 6/250-2 

 

Про затвердження навчальних планів підготовки  

магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

для слухачів прийому 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника директора 

Інституту Карамишева Д.В. про затвердження навчальних планів підготовки магістрів 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для слухачів прийому 

2019 року, Вчена рада констатує, що проекти навчальних планів підготовки магістрів 

зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для слухачів прийому 

2019 року були розроблені на підставі навчальних планів, затверджених наказом 

Національної академії державного управління при Президентові України від 04 

червня 2019 року №130, обговорені та рекомендовані рішенням Науково-методичної 

ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України (протокол № 5 від 

20 червня 2019 року). 

Виходячи з вищевикладеного, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальні плани підготовки магістрів зі спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» для слухачів прийому 2019 року за 

денною, вечірньою, заочною та заочно-дистанційною формами навчання. 

2. Схвалити графік освітнього процесу в Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2019-2020 навчальний рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 25 червня 2019 року, протокол № 6/250-3 

 

Про затвердження навчального плану  

підготовки докторів філософії  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка про затвердження навчального плану підготовки докторів 

філософії, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити навчальний план на 2019-2020 навч. рік (2019 рік набору) 

освітньої складової програми підготовки докторів філософії за денною, вечірньою та 

заочною формами навчання (спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування») (Додається). Підстава: рішення Науково-експертної ради 

ХарРІ НАДУ від 20.06.2019, протокол № 6. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 25 червня 2019 року, протокол № 6/250-4 

 

Про затвердження теми докторської дисертації здобувача  

наукового ступеня доктора наук Є.В. Котуха  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри політології та 

філософії В.Б. Дзюндзюка про затвердження теми докторської дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора наук Є.В. Котуха, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

20.06.2019 р. № 6 затвердити тему докторської дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора наук Котуха Євгена Володимировича «Теоретико-методологічні засади 

забезпечення інформаційної безпеки органів публічної влади». Спеціальність 281 

«Публічне управління та адміністрування». Науковий консультант д.держ.упр., проф. 

В.Б. Дзюндзюк. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 25 червня 2019 року, протокол № 6/250-5 

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності  

дисертаційного дослідження здобувача Д.В. Іванова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри економічної 

політики та менеджменту М.А. Латиніна про уточнення і затвердження теми та зміну 

шифру спеціальності дисертаційного дослідження здобувача Д.В. Іванова, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження здобувача Іванова Дмитра 

Валерійовича «Механізми державного регулювання розвитку економічного потенціалу 

територій в Україні», (попередня редакція: «Сучасний стан та тенденції розвитку 

транскордонного співробітництва (на прикладі єврорегіону «Дніпро»). Науковий 

керівник – д.держ.упр., проф. М.А. Латинін. Підстава: витяг з протоколу засідання 

Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 20.06.2019 р., № 6. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертаційного дослідження здобувача Іванова 

Дмитра Валерійовича з 25.00.01 – теорія та історія державного управління на 25.00.02 – 

механізми державного управління. Підстава: витяг з протоколу засідання Науково-

експертної ради ХарРІ НАДУ від 20.06.2019 р., № 6. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 25 червня 2019 року, протокол № 6/250-6  

 

Про уточнення і затвердження теми та зміну шифру спеціальності  

дисертаційного дослідження доцента кафедри державного управління 

Ю.В. Дідок 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри державного 

управління В.М. Мартиненка про уточнення і затвердження теми та зміну шифру 

спеціальності дисертаційного дослідження доцента кафедри державного управління 

Ю.В. Дідок, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити тему дисертаційного дослідження доцента кафедри державного 

управління Дідок Юлії Валентинівни «Державне управління розвитком ветеринарної 

медицини в Україні» (попередня редакція: «Державне управління ветеринарною 

медициною в контексті реалізації євроінтеграційної політики України»). Науковий 

консультант – д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк. Підстава: витяг з протоколу 

засідання Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 20.06.2019 р., № 6. 

2. Змінити шифр спеціальності дисертаційного дослідження доцента кафедри 

державного управління Дідок Юлії Валентинівни з 25.00.04 – місцеве самоврядування 

на 25.00.02 – механізми державного управління. Підстава: витяг з протоколу засідання 

Науково-експертної ради ХарРІ НАДУ від 20.06.2019 р., № 6. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева.  

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 25 червня 2019 року, протокол № 6/250-7 

 

Про рекомендацію до друку навчально-методичних  

та наукових праць ХарРІ НАДУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри управління 

персоналом та економіки праці Н.В. Статівки, професора кафедри управління 

персоналом та економіки праці О.В. Жадана, начальника відділу з координації 

наукової роботи та докторантури А.О. Кузнецова, першого заступника директора 

Д.В. Карамишева, завідувача кафедри економічної теорії та фінансів О.Ю. Амосова 

про рекомендацію до друку навчально-методичних та наукових праць ХарРІ НАДУ, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Рекомендувати до друку: 

 колективну монографію кафедри управління персоналом та економіки праці 

«Управління розвитком підприємництва в Україні: реалії та перспективи». Рецензенти: 

Манойленко О.В. – д.е.н., проф., директор Навчально-наукового інституту економіки, 

менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут»; Латинін М.А. – д.держ.упр., проф., завідувач 

кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України; Майстро С.В. – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри 

публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету 

цивільного захисту України. Обсяг – 11,5 обл-вид. арк. Тираж 200 прим., коштом 

авторів; 

 підручник «Історія економіки та економічних теорій». Авторський колектив: 

Бублій М.П., Гавкалова Н.Л., Дробязко Л.В., Комір Л.І., Косенко А.В., 

Костишина Т.А., Крамарева О.С., Кучерява К.Я., Ляліна Н.С., Мельникова К.І., 

Мельников О.С., Міненко В.Л., Миколенко О.П., Надточій А.О., Орел Ю.Л., 

Падафет Ю.Г., Покотило Т.В., Сивоконь В.О., Смаглюк А.А., Статівка Н.В., 

Терещенко Д.А., Ульянченко Ю.О., Щербак В.Г. Рецензенти: А.А. Гриценко – д.е.н., 

проф., чл.-кор. НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту 

економіки та прогнозування НАН України; Ю.М. Бажал – д.е.н., проф., заслужений 

діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України; 

О.В. Ульянченко – д.е.н., проф., чл.-кор. ААН України, ректор Харківського 

Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Обсяг – 52,4 обл.-вид. арк. 

Тираж 200 прим., коштом авторів. 



 збірник наукових праць «Державне будівництво» № 1 за 2019 р. Обсяг: 

10 обл.-вид. арк.; 

 методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної 

(магістерської) роботи зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 

галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування / уклад. С. В. Газарян. 

Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. 28 с. Електронне видання; 

 методичні рекомендації та плани семінарських занять з дисципліни 

«Статистика праці» для студентів ФСЕУ денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми – «Управління 

персоналом та економіка праці» / уклад. Н. В. Коваленко. Харків: Вид-во 

ХарРІ НАДУ «Магістр», 2019. 25 с. Електронне видання. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

директора Д.В. Карамишева. 

 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

від 25 червня 2019 року, протокол № 6/250-8 

 

Про виконання плану роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ в січні-червні 2019 р. і 

затвердження плану роботи на серпень-грудень 2019 р. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 

ХарРІ НАДУ А.В. Мелякова про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

червень 2019 року і затвердження плану роботи на серпень – грудень 2019 року, 

Вчена рада відзначає, що протягом звітного періоду всі засідання відбувалися 

відповідно до плану роботи, Положення та Регламенту Вченої Ради.  

Всього протягом звітного періоду відбулося п’ять засідань Вченої ради в ході 

яких було розглянуто і винесено рішення по понад сорока питанням порядку денного. 

Враховуючи вищенаведене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію ученого секретаря Вченої ради ХарРІ НАДУ А.В. Мелякова 

взяти до уваги. 

2. Ученому секретарю Вченої ради забезпечувати своєчасне оновлення 

Регламенту та Положення про Вчену раду у відповідності до змін діючого 

законодавства. 

3. 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 робочі дні до засідання Ради).  

4. Схвалити представлений план роботи Вченої ради ХарРІ НАДУ на серпень – 

грудень 2019 року (додається). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора ХарРІ НАДУ 

Л.О. Бєлову. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 



Додаток  

до рішення Вченої ради 

від 25 червня 2019 р., 

 протокол № 6/250-8 

ПЛАН РОБОТИ 

Вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України  

на серпень – грудень 2019 року 

Серпень 

1 Про затвердження звіту про виконання індивідуальних 

планів професорсько-викладацьким складом кафедр 

ХарРІ НАДУ за 2018-2019 навчальний рік та кількості 

професорсько-викладацького складу ХарРІ НАДУ на 

2019/2020 н.р. 

Д.В. Карамишев, 

В.І. Горожанкіна 

 

2 Про готовність кафедральних колективів до 2019/2020 н.р.  

 

Д.В. Карамишев 

 

Вересень 

1 Про підсумки прийому слухачів та студентів до 

ХарРІ НАДУ в 2019 році та затвердження Плану 

організаційних та профорієнтаційних заходів у 

2019/2020 роках 

В.Ф. Золотарьов  

2 Про рекомендацію до зарахування до аспірантури 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії 2019 року 

вступу 

А.О. Кузнецов  

 

3 Про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії, які працюють над дисертаціями поза 

аспірантурою 2019 року вступу 

А.О. Кузнецов  

 

4 Про рекомендацію до зарахування до докторантури 

ХаРІ НАДУ в 2019 р. 

А.О. Кузнецов  

 

5 Про результати атестації аспірантів, докторантів та 

здобувачів ХарРІ НАДУ за 2018/2019 н.р. 

А.О. Кузнецов  

 

 

Жовтень 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування в 2017-2019 рр. 

Ю.О. Куц 

2 Про затвердження індивідуальних навчальних планів 

аспірантів ХарРІ НАДУ 2019 року вступу 

А.О. Кузнецов  

 

 

  



Листопад 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри державного управління в 

2017-2019 рр. 

В.М. Мартиненко 

2 Про затвердження тем дисертаційних досліджень 

докторантів, аспірантів та здобувачів 2019 року набору 

А.О. Кузнецов  

 

3 Про затвердження індивідуальних планів наукової роботи 

аспірантів та докторантів ХарРІ НАДУ 2019 року вступу 

А.О. Кузнецов  

 

Грудень 

1 Про стан навчально-методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри економічної теорії та 

фінансів 2018-2019 рр. 

О.Ю. Амосов 

2 Про результати наукової діяльності ХарРІ НАДУ в 2019 р. Д.В. Карамишев 

3 Про виконання плану роботи Вченої ради за січень – 

грудень 2019 р. і затвердження плану роботи Вченої ради 

на січень – червень 2020 р. 

А.В. Меляков 

 

 
 
 
Учений секретар         А.В. Меляков 

 

  



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

________________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

від 25 червня 2018 року, протокол № 6/250-9 

 

Про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур для участі 

у конкурсі на призначення обласної персональної стипендії 

ім. О.С. Масельського  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету соціально-

економічного управління К.І. Козлова про пропозиції ХарРІ НАДУ щодо кандидатур 

для участі у конкурсі на призначення обласної персональної стипендії 

ім. О.С. Масельського у 2019/2020 навчальному році, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити кандидатуру Головіна Євгена Костянтиновича, студента II курсу 

денної форми навчання групи ПУД-17 для участі у конкурсі на призначення обласної 

персональної стипендії ім. О.С. Масельського у 2019/2020 навчальному році (підстава 

– рішення Студентської ради факультету соціально-економічного управління від 

10 червня 2019 р., протокол № 7). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ученого секретаря 

А.В. Мелякова. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

 

 

Учений секретар 

 

Д. КАРАМИШЕВ 

 

 

А. МЕЛЯКОВ 

 

 


