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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРЕМІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ В.Н КАРАЗІНА 

ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАЛЬНІЙ, МЕТОДИЧНІЙ, 

 НАУКОВІЙ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ, МИСТЕЦЬКІЙ) ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 1. З метою стимулювання науково-педагогічних працівників до  

навчальної, методичної, наукової (науково-технічної, мистецької) та 

організаційної діяльності в Харківському національному університеті імені 

В.Н. Каразіна, підвищення рівня підготовки фахівців, університет щорічно 

присуджує науково-педагогічним працівникам премії за успіхи в роботі в 

поточному році у розмірі, який встановлюється колективним договором між 

адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, з врученням, відповідно, дипломів про 

премію В.Н. Каразіна  І, ІІ, ІІІ ступенів. 

 Виплата премій здійснюється в межах фонду заробітної плати, 

затвердженого в кошторисах доходів і видатків за окремими бюджетними 

програмами. 

2. Премії університету присуджуються за:  

2.1. значні успіхи в удосконаленні змісту і методик освітнього 

процесу, підвищенні його ефективності, високу особисту 

педагогічну майстерність, забезпечення активізації пізнавальної 

діяльності, розвитку творчих здібностей студентів, забезпечення 

єдності навчання та виховання, розробку та впровадження нових 

форм і методів організації та проведення занять, обліку, 

перевірки й контролю знань, використанні нових засобів 

освітнього процесу. 

2.2. значний внесок у науковий доробок університету: одержання 

наукових або науково-прикладних результатів, які відповідають 

світовому рівню; підготовку кадрів вищої кваліфікації; участь у 



виконанні міжнародних програм, проектів, отриманні грантів, 

видання монографій, наукових статей. 

3. Премії присуджуються щорічно до Дня заснування університету. 

4. Право висунення кандидатур для присудження премій надається 

Вченим радам структурних підрозділів університету. 

5. Для розгляду всіх запропонованих кандидатур та прийняття рішення 

щодо присудження відповідних премій наказом по університету формується 

Нагородна комісія. До складу комісії входять представники навчальних та 

наукових підрозділів університету. Очолює комісію проректор з науково-

педагогічної роботи. Термін роботи комісії  – 5 років. ЇЇ діяльність 

регламентується окремим Положенням. 

 6. По кожній кандидатурі до Нагородної комісії подається розгорнуте 

подання (не пізніше 29 грудня кожного року), в якому відображається 

особистий внесок претендента з поліпшення навчальної, методичної, 

наукової (науково-технічної, мистецької)  та організаційній діяльності за 

останній рік. 

 7. Рішення про присудження премії ухвалюється Нагородною комісією 

шляхом таємного голосування за умови, що на її засіданні присутні не 

менше, ніж 2/3 її членів, і затверджується рішенням Вченої ради 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, яке є 

підставою для видання наказу ректора. 

 8. Одна і та ж особа може бути відзначена премією не частіше, ніж раз 

на три роки. 

 9. Дипломи про присудження премій вручаються на урочистому 

засіданні, присвяченому до Дня заснування університету . 

 


