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 з питання: «Про взаємодію з органами студентського самоврядування у 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна»

від 11 квітня 2022 року, протокол №7

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної 
роботи Анатолія БАБІЧЕВА щодо важливості взаємодії з органами 
студентського самоврядування у Харківському національному університету 
імені В. Н. Каразіна, Вчена рада ухвалила:

1. Визнати взаємодію з органами студентського самоврядування, 
первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів 
такою, що відповідає чинному законодавству.

2. Запропонувати деканам факультетів/директорам навчально-
наукових інститутів поширити досвід залучення представників органів 
студентського самоврядування до участі в роботі кафедратів, науково-
методичних комісій, інших робочих органах факультетів/навчально-наукових 
інститутів.

3. Долучати представників органів студентського самоврядування до 
роботи у робочих групах освітніх програм.

4. Схвалити залучення представників органів студентського 
самоврядування, первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і 
докторантів, інших представників студентської спільноти до роботи у 
Каразінському гуманітарному штабі.

5. Продовжувати взаємодію органів студентського самоврядування з 
Центром позаосвітньої діяльності щодо проведення позаосвітніх заходів, заходів 
з психологічної підтримки  здобувачів освіти та інших робочих питань.  

6. Продовжувати співпрацю з первинною профспілкової організацією 
студентів, аспірантів і докторантів у напряму захисту соціально-економічних 
прав студентів.

  ДОКУМЕНТ СЕД  АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009E3A2500EDECA000 
Підписувач Пантелеймонов Антон Віталійович
Дійсний з 17.02.2022 15:51:27 по 17.02.2024 15:51:27

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Н4В"HВВ$5h4ЗО
0114-17 від 11.04.2022



7. Сприяти участі лідерів первинної профспілкової організації 
студентів, аспірантів і докторантів, Студентської ради університету, 
Студентської ради гуртожитків,  Ради молодих учених, Студентського наукового 
товариства у розробці, погоджені та контролі за виконанням локальних 
нормативних актів, які стосується здобувачів вищої освіти.

8. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів 
залучати представників органів студентського самоврядування, первинної 
профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів до організації 
діяльності у воєнний час.

9. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів 
залучати представників органів студентського самоврядування, первинної 
профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів до організації 
профорієнтаційної роботи університету та організації проведення вступної 
кампанії.

10. Включити моніторинг якості освітнього процесу, який 
організовується органами студентського самоврядування, до регулярного 
розгляду на засіданнях факультетів/ННІ та кафедр.

11. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради 
університету.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи Анатолій БАБІЧЕВ, 
директор Центру позаосвітньої діяльності Тетяна ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
Термін виконання: постійно


