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План
роботи Вченої ради Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
Дата засідання
26 вересня 2016 року

24 жовтня 2016 року

Доповідачі
Порядок денний
1. Про програму розвитку веб-забезпечення навчальної та наукової Фоломєєв М.А. - директор
Центру зв’язків з громадськістю
роботи університету
2. Про упорядкування захисту інтелектуальної власності в
університеті

Сухов В.М. - начальник
Науково-дослідної частини

3. Поточні справи.
1. Про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Холін Ю.В. - перший проректор

2. Про роботу із поширення позабюджетних джерел фінансування
наукових досліджень

Катрич В.О. - проректор з
наукової роботи

17 листопада
року

2016 1. Урочисте засідання, присвячене 212-й річниці підписання
Стверджувальної грамоти про створення Харківського університету
2. Поточні справи

28 листопада 2016
року

1. Про участь науковців університету у програмі «Горизонт
2020» та міжнародних науково-дослідницьких проектах

Бакіров В.С. – ректор

Катрич В.О.

2. Про результати прийому та організацію навчання іноземних Назиров З.Ф. – проректор з
громадян
науково-педагогічної роботи (з
міжнародного співробітництва)
3.Поточні справи
26 грудня 2016 року

1. Про заходи щодо дебюрократизації
управлінської діяльності в університеті

адміністративно- Бакіров В.С.

2. Про хід роботи щодо включення науково-періодичних видань
університету в міжнародні наукометричні бази
3. Присвоєння почесних звань університету:
«Почесний доктор»
«Заслужений професор»
«Заслужений викладач»
«Заслужений науковець»
4. Присудження премій університету
5. Поточні справи

Катрич В.О.
Азарєнков М.О.

Азарєнков М.О.

27 січня 2017 року

1.Про роботу спеціалізованих учених рад у 2016 році та підготовку Катрич В.О.
кадрів вищої кваліфікації в університеті
2. Поточні справи.

30 січня 2017 року

1. Урочисте засідання Асамблеї вчених рад університету

27 лютого 2017 року

1. Про затвердження кошторису університету на 2017 рік

Бакіров В.С.
Удод А.М. – проректор з
економічних та соціальних
питань

2. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості вищої Холін Ю.В.
освіти в частині підсилення практичної підготовки та
спрямування освітніх програм на розв’язання потреб реального
сектору економіки
27 березня 2017 року

2. Поточні справи
1. Про запровадження
університеті

електронного

документообігу

в Жолткевич Г.М. – декан
факультету математики і
інформатики

2. Про участь студентів, аспірантів, докторантів і співробітників Азарєнков М.О.
університету у конкурсах на здобуття премій і академічних
стипендій НАН України, центральних і обласних органів влади
24 квітня 2017 року

3. Поточні справи
1. Про підготовку освітніх програм і навчальних планів Холін Ю.В.
підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до нових
стандартів вищої освіти

2. Про стан інформаційного забезпечення веб-ресурсів
університету
3. Про стан і перспективи розвитку електронного архіву
університету
29 травня 2017 року

26 червня 2017 року
28 серпня 2017 року

Худолій М.О. – директор Центру
веб-комунікацій
Журавльова І.К. – директор
Центральної наукової бібліотеки

4. Поточні справи
1. Про вдосконалення кадрової політики і управління персоналом Бакіров В.С.
у Харківському національному університеті В.Н. Каразіна
2. Поточні справи
1. Про результати роботи із забезпечення академічної Пантелеймонов А.В. – учений
доброчесності в університеті
секретар НДЧ
2. Поточні справи
1. Затвердження плану роботу Вченої ради на 2017-2018 навчальний Бакіров В.С.
рік

