
Рішення 

конференції трудового колективу Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з питання „Звіт ректора професора В.С. Бакірова про роботу в 2015 році” 

від 25 грудня 2015 року 

 

Заслухавши та обговоривши звіт ректора В.С. Бакірова, конференція трудового 

колективу відзначає, що протягом 2015 року відбувався поступ університету на головних 

напрямах діяльності, розвивалися наукові дослідження, зміцнювалися міжнародні зв'язки. 

Особлива увага приділялася зростанню якості освіти, розвитку академічної мобільності, 

посиленню ролі університету як центру культури та просвітительства, соціальному 

захисту і соціальній підтримці викладачів та студентів, розвитку матеріально-технічної 

бази, забезпеченню фінансової стабільності. Протягом року виконано значну роботу з 

модернізації освітнього процесу відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

оновлення освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців з вищою освітою, 

впровадження прогресивних освітніх технологій, наближення університетської освіти до 

вимог ринку праці та забезпечення умов для успішного працевлаштування випускників. 

Розвивалася система студентського самоврядування як невідємна складова громадського 

самоврядування. Організовано проведено вступну кампанію. В повному обсязі виконано 

зобовязання адміністрації за Колективним договором, програму соціального захисту і 

підтримки співробітників та студентів. Здійснено значний обсяг ремонтних робіт у 

навчальних корпусах і гуртожитках.  

Виконано завдання, поставлене в Програмі розвитку університету на 2010-2020 

роки, – увійти до кращих університетів світу за визнаними міжнародними рейтингами. 

Конференція трудового колективу ухвалила: 

1. Роботу ректора В.С. Бакірова в 2015 році схвалити. 

2. Визнати, що адміністрація університету в повному обсязі виконала зобовязання за 

Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом університету та за 

Угодою між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, 

аспірантів і докторантів університету.  

3. Визнати, що в 2016 році колектив та адміністрація університету повинні: 

3.1. Суттєво посилити роботу з популяризації університету на регіональному, 

національному та міжнародному рівнях, активно вести кампанію із залучення до 

університету кращих випускників загальноосвітніх закладів України, розширити участь 

усіх факультетів у навчанні іноземців. 

3.2. Розробити програму стратегічного розвитку університету до 2025 року. 

3.3. Забезпечувати високу якість класичної університетської освіти, покращити навчання 

здобувачів вищої освіти іноземним мовам, нарощувати зусилля із покращення практичної 

підготовки студентів і забезпечення високої конкурентоспроможності випускників на 

ринку праці, оновлювати матеріально-технічну базу освітнього процесу та наукових 

досліджень. 

3.4. Розвивати внутрішню систему забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, 

розпочати роботу з сертифікації системи управління якістю стосовно надання послуг у 

сфері: вищої освіти, повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, 

підвищення кваліфікації, дослідження, розробки та наукової діяльності відповідно до 

вимог ДСТУ ISO 9001:2015.  

3.5. В галузі наукової діяльності забезпечити належний баланс між фундаментальними та 

прикладними НДР, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, збільшення 

обсягів позабюджетних коштів, активну участь у міжнародних дослідницьких проектах. 

3.6. Забезпечити стійке функціонування університету, кошти, що надходять до бюджету 

університету, концентрувати на виконанні крупних завдань із розвитку інфраструктури 

університету, оновлення матеріально-технічної бази освітнього процесу і наукових 

досліджень, посилити енерго- та ресурсозбереження. 


