
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного

імені В.Н. Каразіна

.С. Бакіров

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

з питання: «Про затвердження кількості делегатів конференції трудового колективу 
від структурних підрозділів університету; студентів; аспірантів; докторантів»

від 30.09. 2019 року, протокол №9

Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 
Пантелеймонова А.В., з метою організації виборів делегатів Конференції трудового 
колективу вчена рада ухвалила:

1. Затвердити кількість делегатів Конференції трудового колективу 
Каразінського університету, яка складає 596 працівників; у тому числі:

• науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які працюють в 
університеті на постійній основі, - не менше 447 осіб, що складає 75.0% від 
загальної кількості делегатів, з них:
• науково-педагогічні працівники, які працюють в університеті на постійній 
основі - не менше 415 осіб,
• наукові працівники, які працюють в університеті на постійній основі - не 
менше 31 особи,
• педагогічні, які працюють в університеті на постійній основі - не 
менше 4 осіб;

• інші працівники - 44 особи;
• виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом 

прямих таємних виборів -  90 осіб (15.2% від загальної кількості делегатів);
• аспіранти - 10 осіб;
• докторанти - 2 особи;
2. Встановити, що кількість делегатів науково-педагогічних працівників, які 
працюють в університеті на постійній основі, скаладає від кожного факультету 
не менше 8 осіб.
3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів провести збори трудових 
колективів 13 грудня 2019 року та надати витяг з протоколу зборів, оформлений 
відповідно до додатків, протягом трьох робочих днів, а також надіслати на 
електронну адресу Центру документації списки делегатів, які працюють в 
університеті на постійній основі.



4. Контроль за наданням списків делегатів Конференції з числа працівників 
відповідно до квот, затверджених Вченою радою, покласти на начальника 
Служби управління персоналом Куліша С.М..

5. Затвердити таку кількість делегатів конференції трудового колективу 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від структурних 
підрозділів:

Структурний
підрозділ

Науково- 
педагогічні 
працівники, які 
працюють в 
університеті на 
постійній основі

Наукові 
працівники, які 
працюють в 
університеті на 
постійній основі

Педагогічні 
працівники, які 
працюють в 
університеті на 
постійній основі

Інші
працівники

Факультети, навчально-наукові інститути, освітні центри
Біологічний 15
Геології, географії, 
рекреації і туризму

15 2

Економічний 27
Екологічний 10
Іноземних мов 44
Історичний 12
Комп’ютерних наук 11 і
Математики і 
інформатики

15

МЕВ та
туристичного бізнесу

21

Медичний 69
Психології 11
РБЕКС 12 7 1
Соціологічний 15
Фізико-енергетичний 10
Фізико-технічний 11 7
Фізичний 15 1
Філологічний 22
Філософський 20
Хімічний 12 1 1
Ю ридичний 16
ННІ «Каразінська 
школа бізнесу»

8

ННІ 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

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 2
Управління якості 
освіти

3

Служба управляння 
персоналом

3

Ю ридичний відділ 1
Планово-фінансовий
відділ
бухгалтерія
відділ контрактного
навчання

4

Видавництво 1
Центр зв’язків 3 
громадськістю

2

Центр документації 1
Інститут Конфуція 1
Управління
міжнародного
співробітництва

2

Г азета «Харківський 
університет»

1

Культурний центр 1
АГЧ, відділи та служби: 
будівельні, ремонті, 
експлуатаційні, охорони, 
транспортна, 
студмістечко

10

Спортивний
комплекс,
спортклуби

1

Усього 415 31 4 44



Додаток 1 

Затверджено 

Наказом ректора 

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

 

_________________   №_________ 

 

 

Витяг з протоколу 

 зборів (конференціями) трудового колективу 

 

______________________________________ 
(назва структурного підрозділу) 

 

від 13.12.2019 року 

 
1. Делегувати членів трудового колективу за спсиском. (список за формою додається) 

 

СПИСОК 

делегатів конференції трудового колективу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,  

обраних зборами (конференцією) трудового колективу 

 

 

(назва структурного підрозідлу) 

 

 

№ 

з/п 
Прізвище, імя, по батькові Категорія (науково-педагогічний 

працівник / науковий працівник / 

педагогічний працівник / інший 

працівник) 

Посада 

 
Голова зборів (конференції) _________________ (прізвище, ініціали) 

 Секретар зборів (конференції) _________________ (прізвище, ініціали) 

  



Додаток 2 

Затверджено 

Наказом ректора 

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

 

_________________   №_________ 

 

Витяг з протоколу 

конференції  аспірантів і докторантів університету 

 

від 13.12.2019 року 

 

1. Делегувати представників з числа аспірантів і докторантів університету за списком. (список за формою) 

 

СПИСОК 

делегатів конференції трудового колективу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,  

обраних конференцією аспірантів і докторантів університету 

  

№ 

з/п 
Прізвище, імя, по батькові Категорія (аспірант /  докторант) Місце навчання (факультет, курс) / 

посада (за сумісництвом) 

 
 

 

 

 

 

 Голова конференції  _________________ (прізвище, ініціали) 

 

 Секретар конференції _________________ (прізвище, ініціали) 



Додаток 3 

Затверджено 

Наказом ректора 

Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 

 

_________________   №_________ 

 

Витяг з протоколу 

конференції осіб, які навчаються у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна,  

обраних шляхом прямих таємних виборів як представників із числа студентів  

 

від 13.12.2019 року 

 

1.Делегувати представників з числа студентів за спсиском. (список за формою) 

 

СПИСОК 

делегатів конференції трудового колективу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,  

обраних шляхом прямих таємних виборів як представників із числа студентів  

 

 

№ 

з/п 
Прізвище, імя, по батькові Факультет, навчально-науковий 

інститут 

Курс, група 

 
 

 

 Голова конференції  _________________ (прізвище, ініціали) 

 

 Секретар конференції _________________ (прізвище, ініціали) 
 


