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Протокол №9 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 48 із 56 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 заступника керівника центру 

іноземних мов Зубенко С.О. щодо реалізації програми підготовки викладачів 
кафедр Університету з іноземної мови Вчена рада відмічає наступне. 

Враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, 
з метою сприяння її вивченню для розширення доступу професорсько-
викладацького складу Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова до світових економічних, соціальних, 
освітніх та культурних можливостей, яку відкриває знання та використання 
англійської мови, забезпечення інтеграції ХНУМГ до європейського 
політичного, економічного і науково-освітнього простору, на виконання Указу 
Президента України від 16.11.2015 №641/2015 «Про оголошення 2016 року 
Роком  англійської мови в Україні» та Наказу МОН України від 14.01.2016 
№ 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і 
науково-педагогічним працівникам» Вчена рада Університету постановляє: 

1. Деканам факультетів (Писаревський І.М., Рищенко Т.Д., Яковлев 
Є.А., Поліщук В.М., Соловйов О.В., Ткачов В.О., Шпіка М.І.,  
Кутоманов Д.Є.) спільно із завідувачами кафедр: 

a.  активізувати процес підвищення фахової кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету з англійської 
мови, шляхом забезпечення участі викладачів у тестуванні знань з іноземної 
мови, що буде проведений центром іноземних мов; 

b. затвердити та подати керівнику Центру іноземних мов Ільєнко 
О.Л. графік навчання у Центрі іноземних мов на 2016-2017 навчальний рік. 

Термін виконання: 30 квітня 2016 року. 
2. Керівнику центру іноземних мов (Ільєнко О.Л.) організувати 

роботу груп з  підготовки до складання сертифікаційних іспитів на володіння 
англійською мовою (рівень володіння англійською мовою не нижче B2) та 
підготовчих груп з отриманням внутрішнього сертифікату рівня A2, B1  на 
базі Центру іноземних мов. 

Термін виконання: вересень 2016 
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