
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного

Рішення Вченої ради
від 29.08.2017, протокол №12

План
роботи Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
_______________________на 2017-2018 навчальний рік________________ ______

Дата засідання Порядок денний Доповідачі
25 вересня 2017 року 1. Про підготовку університету до роботи в осінньо-зимовий період. Пахаренко В.С. -  проректор з 

адміністративно-господарчої 
роботи

2. Про реорганізацію системи фізичного виховання в університеті.

3. Поточні справи.

Темченко В.О. -  завідувач кафедри 
фізичного виховання та спорту

30 жовтня 2017 року 1. Про забезпечення системи безпеки життєдіяльності в університеті Дмитрієнко В.Ю. -  проректор з 
питань безпеки та охорони

2. Про роботу із поширення позабюджетних джерел фінансування 
наукових досліджень

Сухов В.М. -  начальник НДЧ

3. Про роботу Центру міжнародного співробітництва

4. Поточні справи.

Штейміллер І.О. -  директор Центру 
міжнародного співробітництва



17 листопада 2017 року Урочисте засідання, присвячене 213-й річниці підписання 
Стверджувальної грамоти про створення Харківського університету

27 листопада 2017 року 1. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук в університеті.

Азарєнков М.О. -  проректор з 
науково-педагогічної роботи

2. Про роботу з іноземними студентами в університеті. Назиров З.Ф.
проректор з науково-педагогічної 
роботи

3. Про хід роботи щодо включення науково-періодичних видань 
університету в міжнародні наукометричні бази.

Сухов В.М.

4. Поточні справи
11 грудня 2017 року 1. Про затвердження Правил прийому на 2018 рік. Анощенко О.О. -  відповідальний 

секретар Приймальної комісії

2. Про стан наповнення репозитарію університету авторефератами 
дисертацій, дисертаціями на здобуття наукових ступенів та 
кваліфікаційними

Мохонько В.Г. - заступник директора 
ЦНБ

3. Поточні справи.
25 грудня 2017 року 1. Про запровадження централізованої онлайн-системи звітування 

науково-педагогічних і наукових працівників університету
Пантелеймонов А.В. - проректор з 
науково-педагогічної роботи

2. Про стан реалізації заходів щодо дебюрократизації управління в 
університеті

Пойда В.П. -  голова комісії з 
дебюрократизації управління в 
університеті

3. Присвоєння почесних звань університету
*

Азарєнков М.О.

4. Поточні справи



22 січня 2018 року 1. Про роботу спеціалізованих учених рад у 2017 році та підготовку 
кадрів вищої кваліфікації в університеті.

2. Про практичну складову освітнього процесу в університеті

3. Присудження премій університету

4. Поточні справи.

Катрич В.О. -  проректор з наукової 
роботи

Іваненко Л.О. -  начальник 
Управління якості освіти

Азарєнков М.О.

29 січня 2018 року Урочисте засідання Асамблеї вчених рад університету Бакіров В.С. -  ректор

26 лютого 2018 року 1. Про затвердження кошторису університету на 2018 рік Удод А.М. -  проректор з 
економічних і соціальних питань

2. Про затвердження порядку ідентифікації результатів підвищення 
кваліфікації працівників Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна

3. Поточні справи

Левчук В.Г. -  директор Інституту 
післядипломної освіти і заочного 
(дистанційного навчання)

26 березня 2018 року 1. Про наукову діяльність в університеті в 2017 році

2. Поточні справи

Катрич В.О.

ЗО квітня 2018 року 1. Про стан виконання рішення Вченої ради від 29 травня 2017 року 
«Про удосконалення кадрової політики і управління персоналом в 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна»

2. Поточні справи

Бакіров В.С.



28 травня 2018 року 1. Про реалізацію міжнародних програм академічної мобільності

2. Про результати інноваційної активності підрозділів університету

3. Поточні справи

Назиров З.Ф. -  проректор з 
науково-педагогічної роботи

Шлокін В.М. -  директор 
Інноваційного центру

25 червня 2018 року 1. Про внесення змін до «Положення про організацію освітнього 
процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. 
Каразіна»

2. Про стан забезпечення академічної доброчесності в університеті.

3. Поточні справи.

Бакіров В.С. 

Пантелеймонов А.В.

27 серпня 2018 року 1. Затвердження плану роботу Вченої ради на 2017-2018 навчальний 
рік

2. Поточні справи.

Бакіров В.С.


