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Порядок денний 

 

1.Щодо реорганізації юридичного факультету та будівельного факультету  

 

СЛУХАЛИ: Вченого секретаря Михайліченко М.А., який повідомив про те, 

що 22.04.16 р. ректором Сумського НАУ Ладикою В.І. було порушено 

питання щодо реорганізації структурних підрозділів університету, а саме – 

передачі спеціальності «Геодезія та землеустрій» та профільної випускаючої 

кафедри «Землевпорядкування та кадастру» з будівельного на юридичний 

факультет. Ця пропозиція була підтримана кафедрою землевпорядкування та 

кадастру, яка подала відповідне клопотання (протокол засідання кафедри 

№14 від 25.04.16 р.). Михайліченко М.А. нагадав членам вченої ради 

факультету про те, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу 

освіту» рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних 

підрозділів ухвалює вчена рада університету за поданням її керівника. 

Відповідно до п. 5.28.3 Статуту СНАУ до компетенції вченої ради 

факультету входить розгляд питань і внесення пропозицій щодо змін у 

структурі факультету його наукових та навчальних підрозділів. Виходячи з 

вищезазначеного, на обговорення виноситься питання щодо передачі 

спеціальності «Геодезія та землеустрій» та профільної випускаючої кафедри 

«Землевпорядкування та кадастру» з будівельного на юридичний факультет. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. декан юридичного факультету Запара С.І., яка запропонувала звернутися із 

клопотанням до ректора СНАУ щодо внесення ним відповідного подання до 

вченої ради СНАУ. Зазначене клопотання обґрунтовується спільною 

стратегією розвитку спеціальностей, освітнього середовища та ринку 

працевлаштування. Передача вказаної спеціальності до юридичного 

факультету дозволить: 

- максимально ефективно реалізувати п. 1.13 Статуту СНАУ, 

зокрема проводити фундаментальні та прикладні дослідження з 

метою поглиблення співпраці з іншими навчальними закладами та 

виробництвом; 



- підвищити якість та кількість набору абітурієнтів на 

спеціальності; 

- покращити та пришвидшити процеси ліцензування та акредитації 

спеціальностей; 

- збільшити фінансові надходження та зміцнити матеріальну базу 

університету.  

2. завідувач кафедри правосуддя Ясинок М.М., який підтримав пропозицію 

Запари С.І. і вказав на потужну наукову, навчально-методичну і матеріально-

технічну базу юридичного факультету, яка дозволить на високому рівні 

організувати навчальну, наукову і виховну роботу зі студентами, які 

навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». 

3. вчений секретар Михайліченко М.А., який підтримав пропозицію 

Запари С.І. і виніс на голосування пропозицію про звернення з клопотанням 

до ректора СНАУ щодо внесення ним подання до вченої ради Сумського 

національного аграрного університету про реорганізацію структурних 

підрозділів університету, а саме – передачі спеціальності «Геодезія та 

землеустрій» та профільної випускаючої кафедри «Землевпорядкування та 

кадастру» з будівельного на юридичний факультет. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА 11, ПРОТИ 0, УТРИМАЛИСЯ 0. 

 

УХВАЛИЛИ: порушити клопотання перед ректором Сумського 

національного аграрного університету Ладикою В.І. щодо внесення ним 

подання до вченої ради Сумського національного аграрного університету про 

реорганізацію структурних підрозділів університету, а саме – передачі 

спеціальності «Геодезія та землеустрій» та профільної випускаючої кафедри 

«Землевпорядкування та кадастру» з будівельного на юридичний факультет. 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради 

юридичного факультету                                                      Запара С.І.  

 

Учений секретар вченої ради 

юридичного факультету                                                      Михайліченко М.А.  

 


