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План 

роботи Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

на 2019-2020 навчальний рік 

Дата засідання Порядок денний Доповідачі 

30 вересня  2019 року 1. Про хід виконання Стратегії розвитку Каразінського університету до 2025 

року. 

2. Про розвиток англомовних освітньо-професійних та освітньо-наукових 

програм. 

 

Бакіров В.С.– ректор  

 

Пантелеймонов А.В. – 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

 28 жовтня  2019 року 1. Про стан міжнародного співробітництва.   

 

 

      

2. Присвоєння почесних звань. 

Хижняк О.В. – начальник 

Управління міжнародних 

відносин   

 

Азарєнков М.О. – 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

18 листопада 2019 року Урочисте засідання, присвячене 215-й річниці підписання Стверджувальної 

грамоти про створення Харківського університету 

 

 

 

 

25 листопада 2019 року 1. Про впровадження системи оцінювання якості освітньо-професійних та 

освітньо-наукових програм. 

 

 

 

Іваненко Л.О. – 

начальник Управління 

якості освіти 

 



2. Про запровадження програм «навчання протягом життя». 

 

 

3. Поточні справи. 

 

Левчук В.Г. – директор 

Інституту післядипломної 

і заочного 

(дистанційного) навчання  

 

23 грудня 2019 року 1. Про затвердження Правил прийому на 2020 рік. 

 

 

2. Про підготовку наукових періодичних видань університету до включення 

в міжнародні наукометричні бази  

 

 

3. Присвоєння почесних звань університету 

 

4. Присудження премій університету 

 

5. Поточні справи 

Анощенко О.О. – 

відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

Пантелеймонов А.В. – 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

 

Азарєнков М.О. – 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

 

 

27 січня 2020 року 1. Про роботу спеціалізованих учених рад у 2019 році  

         

       

      2.Про затвердження кошторису університету на 2020 рік 

 

 

3. Поточні справи. 

 

Катрич В.О. – проректор 

з наукової роботи 

 

Удод А.М. – проректор з 

економічних і соціальних 

питань 

 

 

29 січня 2020 року (середа)  Урочисте засідання Асамблеї вчених рад університету присвячене 215-й 

річниці відкриття університету. 

 

 

Бакіров В.С. – ректор 

 

24 лютого 2020 року 1.  Про хід виконання стратегії розвитку Каразінського університету до 

2025 року. 

Бакіров В.С. – ректор 

 



 

        2. Про організацію навчально-виховної роботи з іноземними студентами. 

         

 

        3. Поточні справи 

Навроцький О.О. – 

директор ННІ 

міжнародної освіти 

 

 

30 березня 2020 року 1. Про наукову діяльність в університеті у 2019 році 

 

2. Поточні справи 

 

 

Катрич В.О. – проректор 

з наукової роботи 

 

27 квітня 2020 року  1.  Про стан запровадження системи електронного врядування. 

 

 

 

2. Про посилення практичної підготовки студентів. 

 

3. Поточні справи 

Жолткевич Г.М. – декан 

факультету математики і 

інформатики  

 

Іваненко Л.О.  

25 травня  2020 року 1. Про взаємодію з органами студентського самоврядування. 

 

2. Поточні справи 

Пантелеймонов А.В. - 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

 

22 червня  2020 року 1. Про хід виконання Стратегії розвитку Каразінського університету до 2025 

року. 

  

 2. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук в університеті. 

  

 3.Поточні справи. 

Бакіров В.С. – ректор 

 

Азарєнков М.О. –

проректор з науково-

педагогічної роботи 

 

 

 



31 серпня 2020 року 1. Затвердження плану роботу Вченої ради на 2020-2021 навчальний рік. 

 

2. Про підсумки вступної кампанії 2020 року. 

 

3. Поточні справи. 

Бакіров В.С. – ректор  

 

Анощенко О.О. – 

відповідальний секретар 

Приймальної комісії  

 

 

 

 


