
УХВАЛА 
 

ВЧЕНОЇ РАДИ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 

 

 від 28 грудня 2017р. 
Протокол №5 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 42 із 57 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь керівник тимчасової цільової 

робочої групи доц. Бібік Н.В. Вчена рада Університету ухвалила:  

1. Затвердити звіт тимчасової цільової робочої групи «Міжнародне 

просування і імідж Університету» щодо виконання Стратегічного плану 

розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2016-2020 за 2017 рік. 

2. Начальнику відділу кадрів Кайданник О.Б. розробити порядок 

звітування науково-педагогічного персоналу до відділу кадрів щодо 

отримання зовнішнього сертифікату знання іноземної мови та проводити 

постійний облік таких сертифікатів. 

Строк виконання: до 1 березня 2018 р. 

3. Директору ЦМДіО Бібік Н.В. спільно із завідувачкою кафедри 

іноземних мов Ільєнко О.Л. розробити порядок здачі на внутрішній 

сертифікат знання англійської мови співробітниками Університету. 

Строк виконання: до 1 вересня 2018 р. 

4. З метою сприяння розвитку міжнародній діяльності директору 

ЦМДіО Бібік Н.В. розробити та провести школу міжнародної співпраці, 

направленої на інформування про міжнародні можливості для співробітників 

Університету. 

Строк виконання: до 1 вересня 2018 р.  

5.  З метою активізації роботи по міжнародним проектам кожному 

факультету на  наступний навчальний рік подати мінімум одну заявку на 

конкурси програми  Еразмус+ чи іншої міжнародної  освітньої чи наукової 

програми та направити відповідну інформацію до Центру міжнародної 

діяльності і освіти (ЦМДіО).  

Строк виконання: до 1 лютого 2019 р. 
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6. Заступнику ІОЦ Пану М.П. та директору відділу корпоративних 

комунікацій і РR Кравець О.М. внести зміни до положення про веб-сайти 

Харківського національного університету імені О.М. Бекетова. 

Строк виконання: до 1 вересня 2018 р. 

7. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку університету 

Грицькова Є.В. 

 

 

 

 

ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 
 
 
 
ВЧЕНИЙ  

               СЕКРЕТАР РАДИ                  Д.В. Тугай 
 




