
ВЧЕНА РАДА
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

РІШЕННЯ
від 11 вересня 2015 року

Стан виконання планів підготовки факультетів 
та університету в цілому до 85-річного ювілею ХНАДУ

Заслухавши та обговоривши доповідь заступника ректора,  професора
Гладкого І.П. щодо виконання планів підготовки факультетів та університету
в цілому до 85-річного ювілею ХАДІ – ХНАДУ, Вчена рада зазначає,  що
протягом 2014/2015 навчального року більшість запланованих заходів було
виконано.  Надруковано  декілька  статей  у  ЗМІ,  складено  загальні  списки
запрошених,  проведено  відповідну  роботу  з  естетичного  оформлення
приміщень кафедр, інтер’єру університету тощо.

Разом з цим слід вказати на суттєве відставання у виконанні деяких
запланованих заходів, зокрема: до цього часу не розпочато переобладнання
виставкового комплексу,  музею університету,  а  також роботи з  оновлення
галереї «Видатні спортсмени», немає планів ремонту актової зали. Загальний
рівень виконання планів підготовки до ювілею можна оцінити на 75-80 %.

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Зав.  кафедр  та  керівникам  всіх  структурних  підрозділів  університету

повністю завершити виконання планів підготовки та проведення заходів
до 85-річного ювілею ХНАДУ.

Термін виконання – до 01 жовтня 2015 р.

2. Зав.  кафедр  та  керівникам  структурних  підрозділів  завершити  роботу
щодо естетичного оформлення своїх приміщень, у тому числі за рахунок
спонсорської  допомоги  (рішення  ректорату  щодо  цих  питань  від
12.05.2015 р.)

Термін виконання – до 10 жовтня 2015 р.

3. Проректору  Тохтарю  Г.І.,  директору  виставкового  комплексу
Шевченко Г.А., завідувачу кафедри фізвиховання Курилку М.Ф. звернути
увагу  та  докласти  зусиль  на  виконання  запланованих  заходів  у
виставковому  комплексі,  музеї  історії  ХНАДУ  та  галереї  видатних
вчених, спортсменів та професорів університету.

Термін виконання – до 21 жовтня 2015 р.



4. Директору  видавництва,  деканам  факультетів,  завідувачам  кафедр
своєчасно  забезпечити  випуск  друкованої  продукції,  що  присвячена
ювілею університету  (буклет  «ХНАДУ  85  років»,  «Біографія  видатних
учених», «Збірка віршів співробітників університету» тощо).

Термін виконання – до 01 жовтня 2015 р.

5. Проректору  Гладкому  І.П.  разом  із  профкомом  та  редактором  газети
«Автодорожник», начальнику ЦНІТ Табуловичу В.П. здійснити додаткові
заходи  щодо  інформування  громадськості  про  ювілей  ХНАДУ  через
засоби  масової  інформації  м.  Харкова  та  України.  На  сайті  ХНАДУ
розмістити рекламний фільм, програму святкування та ін.

Термін виконання – до 15 вересня 2015 р.

6. Проректору  Тохтарю  Г.І.  разом  із  деканами  факультетів  узагальнити
списки персонально запрошених гостей, які будуть залучені до участі у
святкових заходах та своєчасно повідомити про їхні зобов’язання.

Термін виконання – до 20 жовтня 2015 р.

7. Контроль  за  підготовкою факультетів,  кафедр  та  підрозділів  щодо  85-
річного  ювілею  ХНАДУ  покласти  на  Голову  комісії  та  заступника
ректора проф. Гладкого І.П.

Термін виконання – до 01 жовтня 2015 р.

Голова Вченої ради                                                 А.М.Туренко

Секретар Вченої ради                                             Л.А.Прилуцька


