
Вчено.і. ради Харківського націо.й університету імені В. Н. Каразіна з питання:
«Затвердження кількості делегатів конференціЇ трудового колективу від структурних

підрозділів університету, студентів, аспірантів, докторантів університету»
від 26 вересня 2022 року, протокоj] № 15

Заслухавши і обговоривши інформацію  проректора з науково-педагогічноЇ роботи
Отіександра ГОЛОВКА   щодо   кількості делегатів Конференці.і. трудового колективу
Каразінського університету 2022-2027 рр. Вчена рада ухвалиTіа:

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 oсіб;

•          наукові працівники, які працюють в університеті на постійній основі   не
менше 31 особи;

•          педагогічні працівники,  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, складає від кожного факультету не менше
8 осіб.

3 . Затвердити кількість делегатів конференці.і. трудового колективу Харківського
національного   університету   імені   В.   Н.   Каразіна   від   структурних   підрозділів
відповідно до додатку 1 .

4.  Зобов'язати  керівників  структурних  підрозділів  провести  збори  трудових
колективів   у   термін   з   28.09-28.11.2022   року,   надати   витяг   з   протоколу   зборів,
оформлений  відповідно  до  додатків,  протягом  трьох  робочих  днів  (до  30.11.2022
року)до відділу документообігу (2-46), а також надіслати на елекі`ронну адресу Центру
документаціЇ  списки  делегатів,  які  працюють  в  університеті  на  постійній  основі
(uпіvег@kагаZіп.uа).

5.  Підготувати  наказ  про  введення  в  дію  рішення  Вчено.і.  ради  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

Відповідальний: проректор  з науково-педагогічно`ї роботи Олександр
ГОЛОВКО, директор Центру документаціЇ Ірша ПОПІй
Термін виконання: до і жовтня 2022 року.



додаток 1
до Ріщення Вчено.і. ради
від «26» вересня   2022р.

Квоти для виборів деjтегатів Конференці.і. трудового колективу 2022-2027 рр.

Структурний підрозділ науков, наукові Педагопчш
l  1нш1працівники, працівники, які працівники, які

які працюють в працюіоть в
працюють в університеті  на універсиі`егі   на
університеті постійній постійній
наПОСТ1ИН1Иоснові20221/Зчастина основі основі

БіОJ]ОГіЧНИй 18

Геологі.і., географі.і., рекреаціЇ і 6 1

туризму
Економічний 23
ННІ ЕкологіЇ 5
Іноземних мов 40
Історичний ]2
Комп' ютерних наук ]9
Математиі{и і інформатики 15

МЕВ та туристичного бізнесу 28
Медичний 47
ПсихологіЇ 10

рБЕкс 20 1

Соціологічний 18

ННІ комп`ютерно.і. фізики та 5
енергетики
ННІ Фізико-технічний 15

Фізичний 15 1

Філоjіогічний 23
Філософський 18

хімічний 11

Юридичний 16

ННІ «Каразінська школа бізнесу» 8
НШ міжнародно.і. освіти 4
ННІ Каразінський банківський 10

інститут
ННІ Інститут державного управління 15

Кафедра фізичного виховання і 3
спорту
Центр довуніверситетської освіти 1

Центр соціально- гуманітарних 1

досjііджень
НН[ післядипломно.і. освіти та 1

заочного (дистанційного) навчання
ЦНБ (директор заст) 3

Ректор, проректори 5

Усього НПП 4]5
нАуковцІ І
ндч 8
Нді астрономіЇ 6
нді біології 2
нді хімії 4



Музей історіЇ 2
Музей археологіЇ та етнографі.і. 2
СлобідськоЇ УкраЇни
Му3ей природи 6

Центр краєзнавства імені П. Т. 1

Тронька
УСЬОГО НП 31пшІІ
Реіtторат, центр документаціЇ, 4
юридична службаПланово-фінансовий відділ,

5
Бухгалтерська сjіужба,  віддіjі
контраі{тного навчанняНавчальнийвідділВідділкадрів,ВМВСлужбацифровізаці.і.,

1 3

3

4
Цешр зав'язків з громадськістю,
медіа-студіяУправління міжнародних відносин,

3
]нститут КонфуціяБотанічнийсадГіросвітницькіцентри (єрмітюв,

4
4

Семирацького, Ландау)
Культурний центр
ВидавництвоГС,відділита служби: будівельні,

11

ремонті, експлуатаційні, охорони,
транспортна, студмістечкоСпортивнийкомплекс,спортклубиусього

3

415 31 4 44нпп нп пп Іншг


