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Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної 
роботи Миколи АЗАРЄНКОВА щодо створення програм подвійних дипломів та 
спільного «Харківського інституту у Ханчжоуському педагогічному університеті» 
з Ханчжоуським педагогічним університетом (КНР), Вчена рада відзначає 
наступне.

Каразінський університет активно впроваджує програми подвійних дипломів 
та розвиває міжнародне співробітництво з провідними світовими закладами вищої 
освіти. У 2018/2019 академічному році Каразінський університет вперше бере 
участь у створенні спільного навчального закладу за кордоном. Учасниками 
проекту є Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна) та 
Ханчжоуський педагогічний університет (Китайська Народна Республіка).

У межах співпраці 09 квітня 2019 року було підписано Угоду про співпрацю 
стосовно заснування спільного китайсько-іноземного навчального закладу без прав 
юридичної особи «Харківський Інститут у Ханчжоуському педагогічному 
університеті» між Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна 
(Україна) та Ханчжоуським педагогічним університетом (Китайська Народна 
Республіка), що передбачає відкриття спільного навчального закладу та 
розроблення освітніх програм для отримання подвійних дипломів, організацію 
спільного освітнього простору для китайських та українських викладачів. 

Заплановано створення наступних освітніх програм:
1) «Прикладна хімія», спеціальність 102 Хімія, ОР «Бакалавр»;
2) «Полімерні матеріали», спеціальність 104 Фізика та астрономія, ОР «Бакалавр»;
3) «Картографія, геоінформатика і кадастр», спеціальність 106 Географія, 
ОР «Бакалавр»;
4) «Органічна хімія», спеціальність 102 Хімія, ОР «Магістр»;
5) «Ботаніка», спеціальність 091 Біологія, ОР «Магістр»;



6) «Прикладна математика», спеціальність 113 Прикладна математика, 
ОР «Магістр».

У жовтні 2019 відбувся ознайомчий візит деканів Каразінського університету 
до Ханчжоуського педагогічного університету з метою обговорення питань щодо 
створення цих освітніх програм, програм обміну викладачами, науковцями та 
студентами.

У жовтні 2019 року Комісією Міністерства освіти КНР було ухвалено 
попереднє рішення щодо створення «Харківського інституту у Ханчжоуському 
педагогічному університеті».

Вчена рада ухвалила:
1. Погодити намір створення спільного навчального закладу «Харківський 

інститут у Ханчжоуському педагогічному університеті» та освітніх програм 
подвійних дипломів, а саме:
1) «Прикладна хімія», спеціальність 102 Хімія, ОР «Бакалавр», відповідальний - 
декан хімічного факультету;
2) «Полімерні матеріали», спеціальність 104 Фізика та астрономія, ОР «Бакалавр», 
відповідальні - декани фізичного та хімічного факультетів;
3) «Картографія, геоінформатика і кадастр», спеціальність 106 Географія, ОР 
«Бакалавр», відповідальний - декан факультету геології, географії, рекреації і 
туризму;
4) «Органічна хімія», спеціальність 102 Хімія, ОР «Магістр», відповідальний - 
декан хімічного факультету;
5) «Ботаніка», спеціальність 091 Біологія, ОР «Магістр», відповідальний - декан 
біологічного факультет;
6) «Прикладна математика», спеціальність 113 Прикладна математика, ОР 
«Магістр», відповідальний - декан факультету математики та інформатики.

2. З метою якісної та оперативної підготовки матеріалів щодо програм 
подвійних дипломів та створення спільного навчального закладу «Харківський 
інститут у Ханчжоуському педагогічному університеті» створити робочу групу у 
складі: АЗАРЄНКОВА М. О., проректора з науково-педагогічної роботи -  голова, 
ХИЖНЯКА О. В., начальника Управління міжнародних відносин -  заступник 
голови, ШТЕИМІЛЛЕР І. О., директора центру міжнародного академічного 
партнерства Управління міжнародних відносин -  секретар та членів комісії: 
УДОДА А.М., проректора з економічних та соціальних питань; ІВАНЕНКО Л.О., 
начальника управління якості освіти; МАРКОВОЇ І.М., начальника юридичного 
відділу; НАВРОЦЬКОГО О. О., директора Навчально-наукового інституту 
міжнародної освіти; ЖМУРКА В. В., декана біологічного факультету; 
ВОВКА Р. В., декана фізичного факультету; ПЕРЕСАДЬКО В. А., декана 
факультету геології, географії, рекреації та туризму; КАЛУГІНА О.М., декана 
хімічного факультету, ЖОЛТКЕВИЧА Г. М., декана факультету математики і 
інформатики; ЛЕОНОВОЇ Н. О., доцента кафедри хімічної метрології хімічного



факультету, РУДЕНКО А. В., фахівця 2 категорії центру міжнародного 
академічного партнерства Управління міжнародних відносин, 
ОЛЬХОВСЬКОЇ Є. В., фахівця 2 категорії Управління міжнародних відносин.

3. Робочій групі:
3.1. Підготувати необхідні документи для підписання угоди щодо створення 
освітніх програм подвійних дипломів та спільного «Харківського інституту у 
Ханчжоуському педагогічному університеті» з Ханчжоуським педагогічним 
університетом (КНР);
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи М.О. АЗАРЄНКОВ, 
начальник Управління міжнародних відносин О.В.ХИЖНЯК.
Термін виконання: до 01 лютого 2020 року.
3.2. Деканам відповідних факультетів запропонувати робочій групі кандидатури 
відповідальних (менеджерів) спільних освітніх програм;
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи М.О. АЗАРЄНКОВ, 
декани відповідних факультетів.
Термін виконання: до 01 лютого 2020 року.
3.3. Підготувати необхідні документи для затвердження відповідних освітніх 
програм.
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи М.О. АЗАРЄНКОВ, 
начальника управління якості освіти Л.О. ІВАНЕНКО, директора Навчально- 
наукового інституту міжнародної освіти О. О. НАВРОЦЬКИЙ, декани відповідних 
факультетів.
Термін виконання: до 01 квітня 2020 року.
3.4. Розробити проект Положення про спільне управління та функціювання 
«Харківського інституту у Ханчжоуському педагогічному університеті» та подати 
Вченій раді на затвердження.
Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи М.О. АЗАРЄНКОВ, 
начальник Управління міжнародних відносин О.В.ХИЖНЯК, директора центру 
міжнародного академічного партнерства Управління міжнародних відносин 
ШТЕЙМІЛЛЕР І. О.
Термін виконання: до 01 квітня 2020 року.

4. Підготувати проект наказу про введення в дію рішення Вченої ради. 
Відповідальний: начальник Управління міжнародних відносин О.В.ХИЖНЯК. 
Термін виконання: до 31 січня 2020 року.


