
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Вченої ради 
Харківського національного

Рішення вченої ради Харківського націїжальногр^ніверситету імені В.Н. Каразіна 
з питання „Затвердження кількості делегатів конференції трудового колективу від 

структурних підрозділів університету; студентів; аспірантів; докторантів; 
первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів 

університету; первинної профспілкової організації працівників університету” від
24 червня 2016 р., протокол № 8

Заслухавши інформацію першого проректора Холіна Ю.В., з метою організації 
виборів делегатів конференції трудового колективу вчена рада ухвалила:

1. Затвердити таку кількість делегатів конференції трудового колективу ХНУ імені 
В.Н. Каразіна:

> загальна кількість делегатів -  593; 
в тому числі:

> науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники, які працюють в 
університеті на постійній основі -  не менше 445 осіб (75.0% від загальної 
кількості делегатів), з них:

• науково-педагогічні працівники, які працюють в університеті на 
постійній основі -  не менше 410 осіб,

• наукові працівники, які працюють в університеті на постійній основі 
-  не менше Зіособи,

• педагогічні працівники, які працюють в університеті на постійній 
основі - 4  особи;

> інші працівники -  31 особа;
> виборні представники з числа студентів, які обираються студентами 

шляхом прямих таємних виборів -  90 (15.2% від загальної кількості 
делегатів);

>  аспіранти -  10 осіб;
> докторанти -  2 особи;
> делегати від первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і 

докторантів університету -  12 осіб;
> делегати від первинної профспілкової організації працівників університету -  

6 осіб, з них не менше трьох осіб -  науково-педагогічні працівники, які 
працюють в університеті на постійній основі.

2. Встановити, що кількість делегатів-науково-педагогічних працівників, які 
працюють в університеті на постійній основі, скаладає від кожного факультету не 
менше 8 осіб.

3. Затвердити таку кількість делегатів конференції трудового колективу ХНУ імені 
В.Н. Каразіна від структурних підрозділів:
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Інші
працівники

Факультети, навчально-науковий інститут, освітні центри

Біологічний 15
Геології, географії, 
рекреації і туризму 14

Екологічний 8
Економічний 27
Іноземних мов 44
Історичний 8
Комп’ютерних наук 11 1
Математики і інформатики 13
МЕВ та туристичного 
бізнесу 20

Медичний 68 1
Психології 9
РБЕКС 12 7
Соціологічний 15
Фізико-енергетичний 8
Фізико-технічний 10 7
Фізичний 15 1
Філологічний 21
Філософський 20
Хімічний 12 1
Юридичний 16
Навчально-науковий 
інститут „Каразінська школа 
бізнесу”

2

Центр міжнародної освіти 20
Кафедра фізичного 
виховання і спорту

2

Центр довузівської освіти 1
Центр соціально- 
гуманітарних досліджень 1

Інститут післядипломної 
освіти та заочного 
(дистанційного) навчання

1 1



з

Наукові підрозділи
н д ч 2
ЦНБ 2
НДІ астрономії 6
НДІ біології 4
НДІ хімії 4
Ботанічний сад 1
Музей історії 1
Музей археології та етнографії 
Слобідської України 1

Музей природи 1
Центр краєзнавства імені П. Т. 
Тронька 1

Загальноуніверситетські відділи та служби
Ректорат 1 1
Навчальний відділ 1 3
Відділ кадрів 1
Юридичний відділ 1
Планово-фінансовий відділ, 
бухгалтерія, відділ 
контрактного навчання

4

Центр комп’ютерних 
технологій 1

Навчально-методичний центр 1
Центр міжнародного 
співробітництва 1

Міжнародні центри 1
Центр працевлаштування 1
Видавництво 1
Культурний центр 1
Газета «Харківський 
університет» 1

Центр зв’язків з громадськістю 1
Центр документації 1
Інститут Конфуція 1
Відділ з питань запобігання та 
виявлення корупції 1

АГЧ, відділи та служби: 
будівельні, ремонті, 
експлуатаційні, охорони, 
транспортна, студмістечко

3 10

Спортивний комплекс, 
спортклуби 1

УСЬОГО 407 31 4 31


