
ЗАТВЕРДЖЕНО:  

рішення Вченої Ради  
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План 

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

на 2020-2021 навчальний рік 

Дата засідання Порядок денний Доповідачі 

28 вересня  2020 року 1. Про результати вступної кампанії 2020 року. 

 

 

 

2. Про роботу з підвищення рейтингових показників університету. 

 

3. Поточні справи. 

Анощенко О.О. – 

відповідальний секретар 

Приймальної комісії  

 

Пантелеймонов А.В. – 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

26 жовтня  2020 року 1. Про організацію роботи структурних підрозділів спортивного 

спрямування.   

 

2. Про хід впровадження змішаного навчання. 

 

3. Поточні справи. 

Бабічев А.В. – проректор 

з науково-педагогічної 

роботи. 

Пантелеймонов А.В. – 

проректор з науково-

педагогічної роботи 

 

17 листопада 2020 року Урочисте засідання, присвячене 216-й річниці підписання Стверджувальної 

грамоти про створення Харківського університету 

 

 

 

 



30 листопада 2020 року 1. Про створення та розвиток короткострокових навчальних програм. 

 

2. Поточні справи. 

 

Левчук В.Г. – директор 

Інституту післядипломної 

і заочного 

(дистанційного) навчання  

28 грудня 2020 року 1. Про затвердження Правил прийому на 2021 рік. 

 

 

 

2. Про підсумки набору іноземних студентів. 

 

 

3. Поточні справи 

Анощенко О.О. – 

відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

 

Навроцький О.О. – 

директор ННІ 

міжнародної освіти 

 

 

25 січня 2021 року 1. Про роботу спеціалізованих учених рад у 2020 році  

         

       

      2.Про затвердження кошторису університету на 2021 рік 

 

 

3. Поточні справи. 

 

Катрич В.О. – проректор 

з наукової роботи 

 

Удод А.М. – проректор з 

економічних і соціальних 

питань 

 

 

29 січня 2021 року   Урочисте засідання Асамблеї вчених рад університету присвячене 216-й 

річниці відкриття університету. 

 

 

Бакіров В.С. – ректор 

 

22 лютого 2021 року 1.  Про хід виконання стратегії розвитку Каразінського університету до 

2025 року. 

 

        2. Про стан міжнародної академічної мобільності в університеті. 

 

Бакіров В.С. – ректор 

 

Хижняк О.В. – начальник 

Управління міжнародних 

відносин   



        3. Поточні справи  

29 березня 2021 року 1. Про наукову діяльність в університеті у 2020 році 

 

2. Поточні справи 

 

Катрич В.О. – проректор 

з наукової роботи 

 

26 квітня 2021 року  1.  Про стан запровадження системи електронного врядування. 

 

 

2. Поточні справи 

Жолткевич Г.М. – декан 

факультету математики і 

інформатики  

 

31 травня  2021 року 1. Про удосконалення кадрового науково-педагогічного потенціалу 

університету. 

 

2. Поточні справи 

Бакіров В.С. – ректор 

 

 

29 червня  2021 року 1. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук в університеті. 

 

 

2. Про роботу факультетів та навчально-наукових інститутів з науково-

методичного забезпечення освітнього процесу. 

 

3. Поточні справи. 

Азарєнков М.О. –

проректор з науково-

педагогічної роботи 

 

Іваненко Л.О. – 

начальник Управління 

якості освіти 

 

 

 

30 серпня 2021 року 1. Затвердження плану роботу Вченої ради на 2021-2022 навчальний рік. 

 

 

2. Поточні справи. 

Бакіров В.С. – ректор  

 

 

 
 


