
Рішення 
конференції трудового колективу Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна з питання „Звіт ректора професора В.С. Бакірова про роботу в 2006 

році” від  26 грудня 2006 р. 
 

Заслухавши та обговоривши звіт ректора В.С. Бакірова, конференція трудового 
колективу відзначає, що протягом 2006 року колектив і адміністрація університету 
проводили значну роботу з підвищення якості навчального процесу, адаптації 
університетської освіти до вимог Болонського процесу, зміцненню кадрового 
потенціалу, збереженню і розвитку наукових шкіл, удосконалення виховної роботи та 
культурно-просвітницької діяльності, зміцненню матеріальної бази навчального 
процесу і наукових досліджень, соціальної підтримки працівників і студентів. 

Конференція трудового колективу ухвалила: 
1. Роботу ректора В.С. Бакірова визнати задовільною. 
2. Визначити як пріоритетні такі напрями діяльності колективу та адміністрації 
університету в 2007 році: 
2.1. Зміцнення наукового потенціалу університету, створення реального підгрунтя для 
функціонування університету як дослідницького, активна участь науковців університету 
в міжнародних та національних дослідницьких програмах, всебічна підтримка 
талановитої наукової молоді. 
2.2. Подальший розвиток системи управління університетом на демократичних засадах, 
підвищення рівня самостійності та відповідальності інститутів, факультетів, кафедр за 
результати діяльності, вдосконалення системи визначення рейтингу кафедр, 
запровадження системи визначення рейтингу факультетів. 
2.3. Всебічна підтримка студентського самоврядування, поглиблення взаємодії 
адміністрації та викладацького колективу зі студентством у модернізації навчального 
процесу, розв’язанні соціальних проблем студентства. 
2.4. Активна профорієнтаційна діяльність, залучення до університету студентів-
іноземців, забезпечення якісного набору студентів на перший курс.  
3. Розробити Програму підвищення ефективності науково-дослідної роботи, 
передбачивши в ній забезпечення пріоритетного розвитку фундаментальних 
досліджень, випереджаюче врахування тенденцій світової науки, створення 
оптимальних умов для розвитку науково-технічних, технологічних та пошукових 
досліджень, спрямованих на вирішення глобальних і регіональних завдань, тіснішу 
інтеграцію наукових досліджень та навчального процесу, більш ефективне 
використання наявного обладнання та приладів. 
4. Розробити Положення  про організацію навчально-виховного процесу в університеті 
як основу для вдосконалення системи управління навчальним процесом, модернізації 
форм і методів викладання, ширшого залучення студентів до забезпечення високої 
якості викладання та запобігання корупції. Переглянути й узагальнити всі нормативні 
документи, що регламентують університетське життя і видати їх єдиним томом. 
5. Адміністрації університету із залученням постійно діючих конференцій трудового 
колективу, комісій Ученої ради забезпечити жорсткий контроль та неухильне виконання 
рішень конференції трудового колективу, Вченої ради, ректорату, наказів і 
розпоряджень ректора. 
6. Для стимулювання творчої діяльності викладачів і науковців, підвищення мотивації 
їхньої роботи встановити почесну нагороду університету – “Медаль Василя Каразіна”. 
Доручити Вченій раді університету розробити Положення про медаль та її опис. 
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