
Ухвала 
 

конференції трудового колективу Харківського національного  

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди  

від 29 серпня 2019 р. 

 

 

1. На засіданнях Ученої ради університету, факультетів, засіданнях кафедр підбити підсумки роботи 

у 2018/2019 н.р. 

Проректори, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

керівники підрозділів,  

органів студентського самоврядування               до 15 вересня 2019 року 

 

2. Упорядкувати назви структурних підрозділів університету і кафедр відповідно до виконаних функцій та 

специфіки підготовки студентів за різними освітніми програмами. 

Проректори, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

керівники підрозділів               серпень 2019 року 

 

3. Провести визначення рейтингу діяльності кафедр і науково-педагогічних працівників за підсумками 

навчальної та наукової роботи у 2018/2019 н.р. 

Проректори, 

декани факультетів, 

керівники підрозділів          листопад-грудень 2019 року 

 

4. Керуючись Концепцією розвитку англійської мови в університетах, переглянути зміст мовних дисциплін 

освітніх програм бакалаврату. З метою розширення спектра вивчення студентами слов’янських мов 

розпочати роботу з підготовки відповідних освітніх програм. 

Проректор з навчально-наукової роботи, 

декани факультетів, завідувачі кафедр       вересень-жовтень 2019 року 

 

5. Продовжити роботу над упровадженням в університеті моделі паралельного навчання як можливості 

одночасного отримання студентами двох дипломів.  

Проректор з навчально-наукової роботи, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр                грудень 2019 року 

 

6. Провести організаційну роботу на факультетах і кафедрах щодо підготовки пакета документів для 

проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової 

діяльності згідно з наказом МОН України № 1012 від 18.07.2019 року.  
Проректор з наукової роботи, 

декани факультетів, завідувачі кафедр, 

керівники підрозділів          до 15 вересня 2019 року 

 

7. Розпочати виконання міждисциплінарних інноваційних науково-освітніх проектів. 

Проректор з інноваційної діяльності і перспективного розвитку, 
декани факультетів, завідувачі кафедр, 

керівники лабораторій           упродовж року 

 

8. Продовжити роботу з удосконалення системи електронного документообігу в університеті. 

Кафедрам підготувати програмно-методичні комплекси (ПМК) з базових курсів за профілем кафедр 

для дистанційного навчання, зокрема, курсів, що викладаються для студентів усіх факультетів. 

Розробити процедуру сертифікації ПМК. 

Проректор з інноваційної діяльності і перспективного розвитку, 
інститут інформатизації освіти, декани факультетів,  

завідувачі кафедр            упродовж року 



9. У міжнародній діяльності забезпечити участь студентів у програмах «подвійного диплома», 

довготривалого стажування викладачів у закордонних університетах. Удосконалити систему 

забезпечення якості освіти іноземних здобувачів вищої освіти. 

Проректори, 

завідувачі кафедр, центр міжнародного співробітництва 

і міжнародної освіти                    упродовж року 
 

10. Провести заходи з відзначення 215-ї річниці  від дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Проректори, 

декани факультетів,завідувачі кафедр, 

керівники підрозділів,  

органи студентського самоврядування      жовтень-листопад 2019 року 

 

11. Створити Асоціацію випускників університету. 
Проректор з навчально-виховної роботи, 

декани факультетів, 

органи студентського самоврядування             вересень 2019 року 

 

12. Оновити фонди музею історії університету та тематику змінних експозицій. 

Проректор з навчально-виховної роботи, 

директор музею історії університету          упродовж року 

 

13. Оновити брендінг університету та продовжити систему піар-акцій через ЗМІ, соціальні мережі, 

видавничу діяльність, проведення культурно-просвітницьких заходів з метою підвищення рейтингових 

позицій і пропагування діяльності університету та профорієнтаційної роботи. 

Проректор з навчально-виховної роботи, 

декани факультетів, відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ, 

органи студентського самоврядування                                                                            вересень 2019 року 

 

14. З метою підвищення рівня студентоцентричності навчально-виховного процесу розширити форми і 

методи функціонування студентського самоврядування в університеті. 

Проректори, 

декани факультетів, завідувачі кафедр, 

органи студентського самоврядування            вересень 2019 року 

 

15. Розширити напрями співпраці із закладами загальної середньої та позашкільної освіти щодо національно-

патріотичного виховання, зокрема надати організаційно-методичну допомогу у відкритті козацьких класів. 

Проректори, 

декани факультетів, завідувачі кафедр, 

органи студентського самоврядування           вересень 2019 року 

 

16. Розробити комплексну програму із надання додаткових платних освітніх послуг. Активізувати діяльність 

з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої і позашкільної 

освіти, проведення шкіл молодих учених та викладачів. 

Відділ інноваційної діяльності та комерціалізації, 

інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки, 

науково-методичний тренінговий центр соціального 

і професійного розвитку людини         вересень 2019 року 

 

17. Посилити роботу щодо попередження і викорінення будь-яких виявів корупції і зловживання 

службовим становищем. З метою попередження порушень академічної доброчесності (академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання) забезпечити в освітньому 

просторі університету функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату. 

Проректори, помічник ректора з режиму та безпеки, 

уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції,  

директор інституту інформатизації освіти, 

декани факультетів, завідувачі кафедр, органи студентського \ 

самоврядування, відділ менеджменту і моніторингу  

якості освіти          упродовж навчального року 


