
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

В.С. Бакіров

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
з питання: «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”» 

від 29 травня 2018 року, протокол № 6

Відповідно до рішення:

1. Проаналізовано та оновлено резерв потенційних кандидатів на керівні посади 
із урахуванням їх професійних якостей та перспектив розвитку. Це питання 
обговорювалося на засіданнях учених рад факультетів, НДІ. Розроблено і 
розпочато виконання програми навчання викладачів та науковців, зарахованих 
до кадрового резерву.

2. Розпочато роботу на факультетах зі створення резерву потенціальних 
викладачів і науковців із числа талановитих студентів.

3. Створено загальноуніверситетську Школу лідерства. Регулярно проходять 
заняття із запрошенням кваліфікованих експертів.

4. Розроблено механізм забезпечення безпосередньої залежності рівня оплати 
праці і матеріального заохочення викладачів та науковців від результатів їх 
діяльності.

5. Проаналізовані пропозиції щодо вдосконалення критеріїв рейтингової оцінки 
факультетів, НДІ, кафедр, викладачів, науковців. Розроблено нове положення 
про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників.

6. Розпочата, але не завершена робота із оновлення системи оцінки якості 
навчальної роботи викладачів із обов’язковим урахуванням студентської 
думки і застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.

7. Затверджено Вченою радою університету Порядок ідентифікації результатів 
підвищення кваліфікації працівників Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна.

8. Оновлено кадрові паспорти факультетів і кафедр на термін до 31 травня 
2021 року.

9. Впроваджено підвищення кваліфікації в університеті курси «Українська 
мова - професійне спрямування», «Англійська мова для науковців».

10. Розроблено і підготовлено для впровадження централізовану онлайн-систему 
звітування науково-педагогічних і наукових працівників університету.

11. Розроблено перший варіант проекту реорганізації відділу кадрів у відділ 
управління персоналом із відповідним переглядом завдань і форм діяльності. 
Робота не завершена.



12. При обранні за конкурсом на посади керівних, науково-педагогічних 
працівників, науковців враховується думка органів студентського 
самоврядування.

13. Постійно діючий «Круглий стіл» з питань перспективи кадрової політики в 
університеті знаходиться у процесі організації.

Відповідальні : проректор з науково-педагогічної роботи, директор інституту 
післядипломної освіти, начальник відділу кадрів.
Термін: постійно

Заслухавши інформацію щодо виконання рішення Вченої ради від 29 травня 
2017 року, Вчена рада відзначає, що в цілому рішення виконане і проведена значна 
робота із вдосконалення кадрової політики в університеті.

У той же час залишається незавершеною:

а) робота з оновлення системи оцінки якості навчальної роботи викладачів із 
обов’язковим урахуванням студентської думки і застосуванням сучасних 
інформаційно-комп’ютерних технологій;

б) впровадження централізованої онлайн-системи звітування науково-педагогічних і 
наукових працівників університету;

в) реорганізація відділу кадрів у відділ управління персоналом із відповідним 
переглядом завдань і форм діяльності.

Вчена рада ухвалила:

1. Звернути увагу відповідальних за виконання зазначених пунктів рішення на 
недостатньо активну роботу із завершення ухвалених Радою заходів.

2. Доручити проректору з науково-педагогічної роботи Пантелеймонову А.В. 
забезпечити завершення цих заходів до кінця 2017/2018 навчального року.


