
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ  

Х А Р К І ВС Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В .  Н .  К А Р А З І Н А  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

       

       15 квітня 2021                  м. Харків                       № 2401-09/22 

       
 

Про заміщенні  

вакантної посади декана 

біологічного факультету 

 

 

Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» 

та згідно з Положенням «Про порядок обрання та прийняття на роботу науко-

педагогічних працівників Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна», затвердженого рішенням Вченої ради університету від 23 

грудня 2019 року (протокол № 13) (далі – Положення), з метою організації 

процедури заміщення вакантної посади декана біологічного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі – 

університет) 

  

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  
 

1. Начальника  Служби управління персоналом університету Сергія 

Куліша розпочати з 15.04.2021 процедуру заміщенні вакантної посади декана 

біологічного факультету з урахуванням карантинних обмежень, 

встановлених на всій території України постановою Кабінету  Міністрів 

України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та 

доповненнями). 

2. Директора Центру документації університету Ірину Попій 

здійснити збір документів від претендентів на заміщення вакантної посади 

декана біологічного факультету згідно з переліком, передбаченим пунктом 

2.3. Положення та програм розвитку факультету, звітів про роботу за 

попередній рік – якщо кандидат працював в університеті (незалежно від 

посади) згідно з пунктом 6.7. Положення. 

Зібрані документи передати до Служби управління персоналом для 

подальшої перевірки.  



2 

 

3. Начальника відділу кадрів Служби управління персоналом Олену 

Громико провести перевірку отриманих документів та передати їх секретарю 

вченої ради біологічного факультету для розгляду кандидатур та проведення 

голосування на вченій раді факультету. 

4. 19.05.2021 провести засідання вченої ради біологічного 

факультету университету о 15.00 в ауд. 7-26. 

5. Секретаря вченої ради біологічного факультету подати Вченому 

секретарю університету рекомендації щодо претендентів на посаду декана 

біологічного факультету, прийняті шляхом таємного або відкритого 

голосування, проведеного із дотриманням карантинних обмежень, разом із 

програмами розвитку факультету та звітами про роботу за попередній рік для 

подальшого розгляду кандидатур на засіданні Вченої ради університету. 

6. Вченого секретаря університету Наталію Вінникову опублікувати 

програми розвитку біологічного факультету та звіти про попередній робочий 

рік претендентів на посаду декана факультету. 

7. 23.06.2021 провести збори трудового колективу біологічного 

факультету університету  о 15.00 в ауд. 7-26. 

8. Покласти контроль за виконанням  розпорядження  на проректора 

з науково-педагогічної роботи  Антона Пантелеймонова. 

 

   

         В.о.Ректора                                                                           Віль БАКІРОВ 

 

 

 

Проєкт вносить:  

начальник  Служби  

управління персоналом                    

                                Сергій КУЛІШ 

ПОГОДЖЕНО: 

проректор з науково-педагогічної 

роботи  

              Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ   

  

начальник відділу кадрів   

                           Олена ГРОМИКО  
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