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Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи, 

професора Харченка В.Ф. про результати складання вступних іспитів до 
аспірантури, а також рекомендації щодо зарахування до докторантури в 2015 
році Вчена рада відмічає наступне: 

Прийом до аспірантури і докторантури Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова проводився 
відповідно до вимог «Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів 
та наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.03.1999 р. № 309.  

В 2015 році обсяги державного замовлення на підготовку науково-
педагогічних кадрів через аспірантуру склали 23 місця, в тому числі 17 з 
відривом від виробництва; через докторантуру – 2. За галузями наук 
(аспірантура): технічні науки – 12 місць; економіка – 3; архітектура – 6; 
національна безпека  – 2. Фактична кількість вступників склала 33 особи, з 
них 4 – на умовах контракту. Протягом вступної компанії з поважних причин 
(сімейні обставини та інше) відсів вступників склав 4 особи.  

На підставі результатів вступних іспитів, рекомендацій державних 
екзаменаційних комісій (факультетів) до вступу до аспірантури, поданих 
наукових праць і винаходів приймальна комісія прийняла рішення щодо 
кожного вступника. План прийому в 2015 році виконаний. 

Фактичний випуск аспірантури в 2015 році склав 23 особи, з них 18 з 
відривом від виробництва.  

На підставі вищевикладеного Вчена рада Харківського національного 
університету міського господарства імені О.М. Бекетова прийняла рішення:  

1. З метою забезпечення виконання державного замовлення на підготовку 
науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру в 2015 
році, зарахувати на навчання осіб відповідно до обсягів державного 
замовлення (за галузями наук), визначених в наказі МОН України від 
24.07.2015 р. № 814. 

2. На підставі рішень протоколів засідань кафедр, Вчених рад факультетів 
затвердити заключну атестацію випускників аспірантури і відрахувати 
їх у зв’язку із закінченням строку підготовки. 
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