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ВСТУП
У своїй роботі протягом звітного періоду ректор керувався чинним
законодавством про освіту, науку та науково-технічну діяльність, Статутом
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, рішеннями
Конференції

трудового

колективу

і

Вченої

ради,

обов’язками

та

повноваженнями, передбаченими контрактом з Міністерством освіти і науки
України.
Головними орієнтирами діяльності були положення Програми розвитку
університету на 2010-2020 роки.
Пріоритетними
діяльності

до

завданнями

основних

були:

показників

наближення
університетів

університетської
світового

класу,

вдосконалення науково-освітньої і культурно-просвітницької діяльності в
умовах радикального реформування української вищої освіти, трансформація
форм і методів університетської роботи відповідно до нових законодавчих умов
зі збереженням цінного досвіду, накопиченого Каразінською університетською
спільнотою.
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I. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Організація науково-дослідної діяльності
Головним пріоритетом Каразінського університету з перших років його
історії були і залишаються наукові дослідження, на яких базується навчальний
процес факультетів і кафедр.
За обсягом фінансування науково-дослідних робіт, їх результатами,
якістю і кількістю публікацій, захищених дисертацій та іншими показниками
університет посідає одне з перших місць в Україні, є визнаним лідером
української університетської науки.
У 2018 році загальний обсяг державного фінансування наукових
досліджень склав понад 60,0 млн. грн. Виконувався широкий спектр наукових
робіт як для цивільних, так і для військових оборонних галузей, для захисту
інтелектуальних та духовних цінностей, нагальних
держави.

Основні напрями

та результати

представлені на виставці до Дня

потреб суспільства і

наукових досліджень були

науки: «Університетська наука: внесок у

сталий розвиток та обороноздатність держави».
Із метою розвитку науково-дослідної роботи, забезпечення фінансовими
ресурсами, новою вимірювальною технікою і приладами ректорат і науководослідна частина університету (НДЧ) вдосконалювали систему управління,
зменшували накладні витрати, забезпечували пряму залежність заробітної
плати від результатів наукової роботи.
Стан науково-дослідної роботи закладу вищої освіти оцінюється за
такими критеріями, як: обсяг фінансування науково-дослідних робіт (у тому
числі – позабюджетними коштами), обсяг грантів на виконання досліджень,
кількість отриманих патентів, а також опублікованих статей, що входять до
провідних міжнародних наукометричних баз даних (перш за все – це Scopus та
Web of Science Сore Collection), цитованість наукових статей, співпраця з
міжнародними організаціями, кількість захищених дисертацій, науковий рівень
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звітів з НДР, кількість студентів, залучених до виконання наукової роботи. За
цими показниками останнім часом університет посідає провідні позиції в
системі Міністерства освіти і науки України.
Основне джерело фінансування науково-дослідних робіт в університеті
складають кошти загального фонду державного бюджету. У 2018 році до
тематичного плану наукових досліджень і розробок університету включено 89
НДР із обсягом фінансування 63 779,129 тис. грн., з них 62 НДР виконувалися
за фундаментальними дослідженнями на загальну суму 43 148,436 тис. грн.,
15 НДР – за прикладними дослідженнями на загальну суму 12 967,178 тис. грн.
та 3 прикладні розробки на суму 3 917,141 тис. грн., 9 наукових робіт та
науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених на загальну
суму 3 746,374 тис. грн. (із них 8 наукових робіт та 1 науково-технічна
(експериментальна)

розробка).

Розподіл

обсягів

фінансування

науково-

дослідних робіт за науковими підрозділами університету наведено у табл. 2.1.
На підтримку 5 наукових об’єктів, що становлять національне надбання
(Гербарій, Когерентно-оптичний процесор зображень Астрономічної обсерваторії,
Комплекс для дистанційного зондування навколоземного космічного простору
Радіофізичної обсерваторії, Фонд книжкових пам’яток Центральної наукової
бібліотеки, «Колекції ліній Drosophila» кафедри генетики та цитології біологічного
факультету), Міністерством освіти і науки України було виділено 2 843,642 тис.
грн. У 2018 році на придбання наукового обладнання університет отримав
3 500 тис. грн. На фінансування науково-дослідних робіт із державного бюджету
університет отримав кошти у сумі 70 122,80 тис. грн.
За кошти замовників у 2018 році виконувалося 50 науково-дослідних
робіт на суму 8 872,40 тис. грн., у тому числі 2 НДР – згідно з договорами за
зовнішніми

зобов’язаннями

(Литва,

Польща).

Виконувалися

3

гранти

Президента для молодих вчених та 8 грантів за різними джерелами
фінансування.
Для

класичних

університетів

співвідношення

фінансування

фундаментальних та прикладних робіт має складати 60 % та 40 %, відповідно.
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У 2018 році на прикладні дослідження було витрачено 17 474,319 тис. грн., що
складає близько 30 %. У 2019 році університет планує значно збільшити обсяг
фінансування за прикладними роботами.
У 2018 році університетом виконувалося 11 науково-дослідних робіт і
розробок, які є надзвичайно важливими для підвищення обороноздатності та
національної безпеки держави й мають прикладні результати подвійного
використання на загальну суму 11,8 млн. грн. Для розвитку матеріальнотехнічної бази університету, зокрема, для виконання робіт цього напрямку у
2018 році за рахунок коштів спеціального фонду університету придбано
обладнання на 21,5 млн. грн.
Із 2008 року в університеті діє «Фонд розвитку і модернізації навчальнонаукового обладнання». Метою конкурсу на підтримку Фонду є активізація
наукової діяльності, науково-дослідних робіт, що пов’язані зі створенням та
впровадженням

новітніх

технологій.

У 2018

році

за

рахунок

Фонду

виконувалося 34 роботи на загальну суму 3 895,0 тис. грн.
Однією із задач науково-дослідної частини університету є розвиток та
збільшення обсягів позабюджетного фінансування. Переважна частина коштів
припадає на фінансування робіт, що проводяться за міжнародними грантами і
програмами. Щорічно за проектами міжнародного співробітництва виконується
7 – 10 проектів у межах програм УНТЦ, «Горизонт – 2020», NATO, МАГАТЕ,
CRDF, а також за угодами з міжнародними науковими центрами. За період
2017–2018 роки за міжнародними програмами і партнерськими угодами в
університеті виконувалися такі роботи:
проект «Дедуктивна квантова молекулярна механіка алотропних сполук
карбону». Термін: 2017 – 2019 роки. Фінансування Рейнсько-Вестфальським
університетом (м. Аахєн, Німеччина). Керівник – професор Черановський В.О.;
проект MagIC «Магноніка, взаємодія і проблематика: комплексні питання
динаміки спінових хвиль». Фінансування за рахунок Програми “HORIZON –
2020” (2014–2018 роки). Керівник – професор Вовк Р. В.;
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проект «Історія об’єднаної Європи: ідеї, проекти і інтеграція».
Фінансування за рахунок Програми «ЕРАЗМУС» (2016–2019 роки). Керівник –
професор М. Г. Станчев;
проект «Участь у розробці приладу на місячному супутнику. Термін
виконання

–

2017-2018

роки.

Фінансування

Корейським

інститутом

авіакосмічних досліджень у розмірі 30,0 тис. дол. Керівник – канд. фіз.-мат.
наук, старший дослідник В. Г. Кайдаш;
проект УНТЦ Р687 «Рівновага плазми в індуктивному розряді для
плазмової обробки в напівпровідникової промисловості». Термін виконання –
2017–2018 роки. Керівник – професор М. О. Азарєнков;
проект

«Нанесення

вольфрамових

покриттів

на

графітові

плити

високочастотних лімітерів ASDEX-Upgrade». Фінансування Інституту фізики
плазми імені Макса Планка (м. Гархінг, Німеччина). Керівник – професор
І. О. Гірка;
проект УНТЦ «Засадничий підхід до розробки нових надтвердих
нанокомпозитних покриттів». Керівник – професор В. М. Береснєв.
Оцінювання результатів наукових досліджень здійснювалося Науковотехнічною

радою

університету,

незалежними

експертами-рецензентами.

Основними критеріями є: отримання принципово нових результатів, які мають
важливе значення для подальшого розвитку окремих галузей науки та наукових
напрямів; наявність результатів, що дають вагомі підстави для проведення
актуальних

прикладних

досліджень

і

розробок

за

результатами

фундаментальних досліджень, об’єктів права інтелектуальної власності,
створених під час виконання роботи; кількість і якість публікацій, наукових
обговорень на конференціях тощо.
1.2. Результати наукових досліджень
Усі науково-дослідні роботи, які виконує університет, відповідають
пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 року (Закон
8

України № 2519-VI від 09.09.2010 р.) та переліку пріоритетних тематичних
напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015
року (Постанова КМ України № 942 від 07.09.2011 р.) зі змінами (Постанова
КМ України № 556 від 23 серпня 2016 р.).
У 2018 році завершуються 29 держбюджетних НДР на суму 14 929,96 тис.
грн. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 474 від 15.05.2018 р.
було оголошено конкурсний відбір проектів науково-дослідних робіт, виконання
яких розпочнеться у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету. На
першому етапі конкурсу, що проводився в університеті, було розглянуто 45
проектів на суму 53 572,765 тис. грн. За результатами внутрішньої експертизи до
МОН України було надіслано 42 проекти на суму 47 464,130 тис. грн.
На

конкурс

проектів

наукових

робіт

та

науково-технічних

(експериментальних) розробок молодих вчених на 2019 рік, згідно з наказом
МОН України № 915 від 16.08.2018 р., було подано 6 робіт на загальну суму
10 800,163 тис. грн. Проекти проходять експертизу у фахових секціях МОН
України.
Результати наукових досліджень фахівців університету відповідають
світовому рівню та затребувані науковою спільнотою. Університет посідає
друге місце серед університетів України за абсолютним значенням публікацій у
міжнародній наукометричній базі даних Scopus. Станом на грудень 2018 року у
базі даних Scopus університет має понад 500 публікацій, індекс Хірша
університету дорівнює 68, а загальна кількість публікацій – 9 152.
Аналіз публікацій засвідчив, що впродовж останніх років спостерігається
зниження кількості опублікованих навчальних посібників та підручників. Це
переважно пов'язано з переходом до більш ефективної електронної форми
подачі наукової та навчально-методичної інформації.
У 2018 році видано 82 монографії вчених університету (з них 22 за
кордоном), 45 випусків «Вісника ХНУ імені В.Н. Каразіна», 71 збірник
наукових праць, 4565 статей та тез доповідей, з них 1177 – у зарубіжних
виданнях. У міжнародних наукометричних базах даних зареєстровано 1536
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статей та тез доповідей, у тому числі 508, 367 та 665 – відповідно, у
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та Index Copernicus.
Проведено 165 конференцій, із них 74 – міжнародні, взято участь у 309
конференціях та 202 виставках (табл. 2.2). Серед проведених конференцій слід
зазначити такі: Міжнародна наукова конференція «Безатмосферні тіла Сонячної
системи в епоху освоєння космічного простору», конференція з міжнародною
участю «ГІС форум – 2018», ХХІ Міжнародна науково-практична конференція
«Екологія,

охорона

навколишнього

середовища

та

збалансоване

природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018», ХVIІ наукова
конференція
міжнародною

«Каразінські
участю,

V

читання:

Людина.

Міжнародна

Мова.

Комунікація»

науково-технічна

з

конференція

«Комп'ютерне моделювання у наукоємних технологіях (КМНТ – 2018)»,
XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні
питання сучасної медицини», Міжнародна конференція «Реабілітація сімей
військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО», Міжнародна
науково-технічна конференція «Фізико-технічні проблеми енергетики та шляхи
їхнього вирішення – 2018», 3-я Міжнародна конференція «Диференціальні
рівняння

і

теорія

керування»,

9-та

Міжнародна

конференція

з

надширокополосних та ультракоротких імпульсних сигналів та ін.
Університет є власником 151 чинного охоронного документа на об’єкти
права інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 19, патентів на
корисні моделі – 128, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 4.
У 2018 році отримано 24 патенти на корисну модель, 1 свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір. До Укрпатенту надіслано 31 заявку на
отримання патенту на корисну модель та 1 заявку на отримання патенту на
винахід.
Університет має 40 наукових фахових періодичних видань (з яких 1 –
електронне). Згідно з наказом МОН України № 32 від 15.01.2018 року, ці
видання включено до категорії «В» Переліку наукових фахових видань
України строком на 2 роки.
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На виконання «Стратегії розвитку видавничої діяльності щодо включення
науково-періодичних видань університету до міжнародних наукометричних баз
даних» та на підставі проведеного внутрішнього аудиту відповідності наукових
видань

міжнародним

стандартам

публікацій

(згідно

з

розробленими

інтегральними критеріями, що включають вимоги DOAJ, Web of Science,
Scopus) 11 наукових періодичних видань університету було направлено на
моніторинг до баз даних Web of Science, Scopus.
На цей час 4 періодичні наукові видання університету, а саме:
1) Східноєвропейський фізичний журнал;
2) Вісник серія «Біологія»;
3) Вісник серія «Геологія географія, екологія»;
4) Журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» –
індексуються у Web of Science Core Collection, ще 10 періодичних наукових
видань університету підготовлені до подання на моніторинг Web of Science
та Scopus.
Після моніторингу та реєстрації у міжнародному агентстві CrossRef
цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) буде надано також виданням ІІ та ІІІ
категорій.
Інтеграція університетських видань до світового наукового простору
дасть змогу перереєструвати їх у ДАК МОН України та отримати статус
фахового видання категорії «А» або «Б».
Результати досліджень учених університету визнані державою та
науковою спільнотою України.
Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових
досліджень на 2018 рік призначено докторові хімічних наук, професору
Чебанову В. А. для здійснення наукового дослідження «Багатокомпонентні
ізоціанідні

реакції

функціоналізованих

вихідних

реагентів

та

пост-

трансформації синтезованих сполук».
Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих
учених на 2018 рік отримали: Пуертас Савіна Даніела Клавдія, канд. психол.
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наук для проведення дослідження «Стратегії професійної самореалізації у
жінок»; Сегіда К. Ю., докт. геогр. наук, доц. для проведення дослідження
«Формування людського потенціалу України через нівелювання демографічних
проблем»; Трусова В. М., докт. фіз.-мат. наук, доц. для проведення дослідження
«Розробка нових анти-амілоїдних стратегій на основі широкомасштабного
скринінгу інгібіторів патологічної агрегації білків».
Іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших
молодих учених на 2018 рік отримала Трусова В.М., докт. фіз.-мат. наук, доц.
(Постанова ВР № 2502-VIII від 11.07.2018 р.).
У 2018 році дійсними членами (академіками) НАН України було обрано:
 за Відділенням ядерної фізики та енергетики НАН України – докт.
фіз.-мат. наук, проф. Слюсаренка Ю. В.
Членами-кореспондентами НАН України обрано:


за Відділенням ядерної фізики та енергетики НАН України –

докт. фіз.-мат. наук, проф. Гірку І.О.


за Відділенням хімії НАН України – докт. хім. наук, проф.

Мчедлова-Петросяна М.О., докт. хім. наук, проф. Чебанова В.А.
У

2018

році

університет

отримав

нагороди

за

публікації

у

наукометричних базах даних Web of Science та Scopus.
В Україні вже вдруге міжнародна видавнича компанія «Clarivate
Analytics», якій належить платформа Web of Science, разом із Міністерством
освіти і науки України, Національною академією наук та Міністерством
охорони здоров’я України вручає премію «Web of Science Award 2018».
Зокрема,

Каразінський

продуктивна
опублікованих

українська

університет

відзначено

організація

у 2008-2017 роках»

у номінації

за кількістю

за напрямком

«Найбільш

наукових
«Фізика».

праць,
Загалом,

науковцями університету за означений період опубліковано 2 506 наукових
праць із фізики.
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18 травня 2018 року з нагоди святкування Дня науки відбулося
нагородження переможців Scopus Awards Ukraine – 2018. Зокрема лідером
з гуманітарних наук визнано Каразінський університет.
Стипендіатами Кабінету Міністрів України для молодих вчених у
2017/2018

навчальному

році

стали

8

молодих

вчених:

Сінна О. І.,

Камнєва Н. М., Мінєнков О. О., Сегіда К. Ю., Трусова В. М., Гірка О. І.,
Пантелеймонов А. В., Вус К. О.
Дипломом Харківського регіонального конкурсу «Найкращий молодий
науковець»

за

Ткаченка В. В.

напрямом
(наукова

«Нові

речовини

конкурсна

і

робота

матеріали»

нагороджено

«Багатокомпонентні

реакції

гетероциклізації 5-аміно-3-метилізоксазолу з карбонільними сполуками»).
Іменні стипендії Харківської обласної адміністрації отримали:
 стипендію імені В.Н. Каразіна (з гуманітарних наук) для обдарованих
молодих науковців – Сегіда К. Ю., Любавський Р. Г.;
 стипендію імені М. В. Остроградського (з математики) – Бебій М. О.;
 стипендію імені Г. Ф. Проскури (з технічних наук) для видатних
науковців – Лосєв Ю. І.;
 стипендію імені К.Д. Синельникова (з фізики та астрономії) для
видатних науковців – Шевченко В. Г.
1.3. Діяльність спеціалізованих вчених рад
Протягом 2018 року в університеті діяли 24 спеціалізовані вчені ради із
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук (із
них 15 докторських та 9 кандидатських), у яких проводилися захисти
дисертацій за 50 спеціальностями (31 спеціальність – у докторських спецрадах,
19 спеціальностей – у кандидатських).
У спеціалізованих учених радах університету було проведено захисти 93
дисертацій: 85 кандидатських та 8 докторських, із них здобувачами
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університету було захищено 53 кандидатські та 5 докторських дисертацій (33
аспіранти та 1 докторант) (табл. 1.3).
Запроваджено перевірку дисертацій та авторефератів дисертацій на
наявність текстових запозичень без відповідних посилань (плагіату) в
антиплагіатній системі Strikeplagiarism.com. Усі одержані в антиплагіатній
системі коефіцієнти подібності перебували в межах, встановлених кожною зі
спецрад. Запроваджено оприлюднення дисертацій і авторефератів дисертацій,
захищених в університеті, та відгуків офіційних опонентів.
В університеті ефективно діє Консультативна служба з питань атестації
здобувачів наукових ступенів. Разом із керівниками спецрад підготовлено:
порядок оформлення документів щодо створення спеціалізованої вченої ради в
університеті, порядок проведення перевірки наукових праць, навчальних
видань та дипломних робіт (проектів) працівників та здобувачів вищої освіти на
наявність запозичень з інших документів; проект Положення про порядок
проведення попередньої експертизи та захисту дисертацій у спеціалізованих
учених радах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
1.4. Студентська науково-дослідна робота
Невід'ємною частиною науково-дослідної діяльності університету є
студентська науково-дослідна робота. Основними формами наукової роботи
студентів є індивідуальна робота на кафедрах і в лабораторіях факультетів,
участь у виконанні НДР кафедр, у наукових гуртках, дискусійних клубах,
круглих

столах,

семінарах,

олімпіадах,

конкурсах

наукових

робіт,

конференціях, а також написання наукових статей.
У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за різними
галузями знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році перемогли 26
студентів (табл. 1.4).
Крім того, упродовж 2017/2018 навчального року студенти університету
брали участь у таких міжнародних олімпіадах і конкурсах, як:
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 Міжнародний студентський саміт «Перспективи збереження та розвитку
демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення
глобалізаційних викликів» – команда студентів юридичного факультету
отримала диплом III ступеня.
 Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science
2018» – 2 студентки екологічного факультету посіли ІІІ місце.
Переможцями міського конкурсу студентських проектів «Харків – місто
молодіжних ініціатив» у 2018 році в номінації «Розумному місту – креативна
молодь» стали 4 студенти, які посіли І та ІІІ місця; у номінації «Рідному
Харкову – сталий розвиток» перемогли 2 студентки, які посіли ІІІ місце; у
номінації «Харків – територія успішної кар’єри» 1 студентка посіла II місце; у
номінації «Харків – місто творче, відкрите, толерантне» 2 студенти посіли
ІІІ місце (рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 382 від
06.06.2018).
Олег

Івахненко,

студент

фізико-технічного

факультету,

отримав

престижну стипендію “Associate International Program” від Інституту фізикохімічних досліджень у Японії (RIKEN).
Студент

фізико-технічного

факультету

Олександр Бурлаєнко –

переможець конкурсу студентських проектів "LIA competition of students
'projects" у Франції. Він репрезентував доповідь «Intrinsic safety of advanced fast
reactor working in».
Результати наукових досліджень студентів відображено в їх публікаціях.
Протягом 2017/2018 навчального року студентами опубліковано 1 035 статей та
тез доповідей (із них самостійно – 575).
Студенти університету брали активну участь в організації та роботі
міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій. У 2017/2018
навчальному році було проведено такі конференції за участю студентів:
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих
науковців «Регіон – 2018»: суспільно-географічні аспекти», XVI Міжнародна
наукова конференція студентів та аспірантів «Соціологія у (пост)сучасності»,
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Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «XIV Харківські
студентські філософські читання», XIV Міжнародна конференція молодих
вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави»,
XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні
питання сучасної медицини», XІІI Міжнародна наукова конференція студентів
та молодих вчених «Сучасні проблеми математики і її застосування в
природничих науках і інформаційних технологіях», VІ Міжнародна наукова
конференція студентів і молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона
навколишнього

середовища

та

збалансоване

природокористування»,

Студентська наукова конференція з прикладної фізики «Актуальні проблеми
сучасної фізики».
1.5. Інноваційна діяльність
Продовжувалася робота з розвитку інноваційної діяльності. Проведені
переговори з представниками низки компаній США, Китаю, Великої Британії
та інших країн щодо впровадження розробок учених університету. Підписано
договір з Українським центром досліджень і розробок фірми «Самсунг» на
суму 1 100 тис. грн. У 2018 році підписано Меморандуми про співробітництво з
Національним центром управляння та випробування космічних засобів та
Громадською спілкою «Фундація «Схід – Захід».
За підтримки проекту участі України в «Горизонт 2020» RI-LINKS2UA у
співпраці з Харківською обласною державною адміністрацією, департаментом з
підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної
адміністрації, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна та
Харківським

університетським

консорціумом

в

університеті

проведено

Інформаційний день «Програма ЄС «Горизонт 2020»: правила та можливості
для участі». Особливу увагу було приділено фінансовим аспектам програми
«Горизонт 2020», напрямкам наукової мобільності, доступним для українських
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вчених, а також можливостям, які для України відкриває Європейська рада з
досліджень.
Відбулися зустрічі з делегацією Національного Наукового Фонду США та
з представниками американського венчурного фонду «Фенікс» і експертами
USAID. Під час цих заходів було репрезентовано перспективні розробки
університету та обговорювалися можливі шляхи їхньої комерціалізації у бізнесінкубаторі, що відкривається у Харкові у 2019 році.
У 2018 році Міністерством освіти і науки України було видано
інформаційний збірник «Інноваційні розробки університетів і наукових установ
МОН України», де наведені рекламні описи інноваційних науково-технічних
розробок університетів, які відповідають перспективним напрямам вітчизняної
економіки та ілюструють креативну функцію науки в закладах вищої освіти з
розробки сучасної високотехнологічної продукції. До цього збірника було
включено рекламні описи 18 інноваційних розробок університету.
У серпні 2018 року до другого видання інформаційного збірника
інноваційних розробок закладів вищої освіти було надіслано ще 17 описів
інноваційних розробок університету.
Із метою розвитку інноваційної діяльності проведено низку заходів,
зокрема,

участь

у

виставці

найбільш

перспективних

розробок

щодо

комерціалізації, присвяченій Дню науки; хакатоні «SMART KHARKIV & IOT
2018», де учасники познайомилися з роботодавцями, отримали досвід
проектування і реалізації власного проекту; відбулася конференція з NET,
Machine Learning, на якій представники компанії Infopulse поділилися
техніками вирішення конкретних бізнес-ситуацій та досвідом роботи у
проектах для замовника зі США та інші.
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Таблиця 1.1
Розподіл обсягів науково-дослідних робіт з усіх видів фінансування за
науковими підрозділами
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 2018 році
(на 1 грудня 2018 року)
2018 рік
№
з/п

Структурний підрозділ

Загальний фонд

4
1

обсяг, тис.
грн.
899,00
83,60

1

229,80

8

777,60

2

895,60

1
1

120,00
40,00

2
3

2450,00
1400,60

5

2136,00

8
1
3

5825,40
431,20
1622,90

35

27026,90

1
1
10
1
3

1125,00
190,00
554,30
60,00
830,00

1
8
4

110,00
1027,00
238,40

3

987,50

1

175,70

50

405,90
8 872,40

кількість
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Біологічний
Геології, географії, рекреації
та туризму
Екологічний
Економічний
Іноземних мов
Історичний
ННІ «Каразінська школа
бізнесу»
Комп’ютерних наук
Математики і інформатики
Медичний
Міжнародних економічних
відносин та туристичного
бізнесу
НДІ астрономії
НДІ біології
НДІ хімії
Психології
Радіофізики, біомедичної
електроніки та комп`ютерних
систем
Соціологічний
Фізико-енергетичний
Фізико-технічний
Фізичний
Філологічний
Філософський
Хімічний
Юридичний
Центр болгаристики
ЦНБ
Цільові надходження на
придбання обладнання
Благодійні внески
Усього

Спеціальний фонд

19
7
1
1
5

1

94

17370,40
3795,20
139,10
200,00
3038,10

кількість

обсяг, тис.
грн.

2

95,00

1215,00
3500,00

70 122,80
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Іноземних мов

6

Історичний

7

Комп`ютерних наук

4

2

8

2

5

13

Медичний
Математики і
інформатики
Міжнародних
економічних відносин
та туристичного бізнесу
Психології
Радіофізики,
біомедичної
електроніки та
комп`ютерних систем
Соціологічний

14

Фізико-енергетичний

15

Фізико-технічний

16

Фізичний

2

17

Філологічний

4

2

18

Філософський

8

4

19

Хімічний

20

Юридичний

21

9
10
11
12

50

10

50

10

3

3

1

17

3

46

26

8

6

3

1

74

15

96

32

1

7

3

1

9

19

154

18

63

9

2

2

2

16

8

479

31

361

18

30

8

6

4

133

12

70

12

10

9

43

10

82

3

10

3

2

4

192

66

272

85

11

15

4

1

50

39

34

30

2

2

2
3

3

3

168

24

149

11

2

5

6

30

5

29

1

2

4

6

84

64

106

35

3

1

2

47

3

105

2

41

10

3

126

2

3
2
3

3

3

4

4

136

46

1

1

60

70

10

15

5

60

52

73

53

2

1

1

107

8

22

4

7

2

7

125

30

118

8

6

3

2

1

92

78

62

30

2

1

2

2

77

15

70

50

4

4

НДІ астрономії

49

45

28

26

1

1

22

НДІ біології

3

3

23

23

13

24

18

27

8

25

НДІ хімії
Загальноуніверситетські
відділи
ННІ міжнародної освіти

2

1

26

ЦНБ

5

2

27

Ботанічний сад
ННІ
«Каразінська
школа бізнесу»
Усього

1

1

165

74

24

28

5

4

2

1

105

10

6

45

71

4

1

1

6

57

8

53

24

82

2 392

632

2173

545

1

2

22

2

2

44
10

Виставки

Проведені в
університеті
У яких
університет
брав участь

5

Міжнародні

Економічний

Усього

4

Патенти

2

У між народних виданнях

3

Усього

2

2

Конференції

У
міжнародних
виданнях

1

1

Структурний підрозділ

Тези
доповідей

Статті

Усього

Збірники
наукових праць

2

3

Біологічний
Геології,
географії,
рекреації та туризму
Екологічний

№
з/п

Монографії

Вісники

Таблиця1.2
Оприлюднення результатів науково-дослідної роботи за 2018 рік

31

177

203

1
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Таблиця 1.3.
Захисти дисертацій у спеціалізованих учених радах Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
за 2018 рік

Спецрада

1

Д64.051.01 Тютюнникова С.В.

2
3
4

Д64.051.02 Шульга С. М
Д64.051.03 Шкуратов Ю. Г.
Д64.051.04 Гриценко А. А.

2(1)
2(2)

5

Д64.051.06 Карпенко І. В.

5(5)

5(5)

6

Д64.051.08 Кочарян О. С.

2(1)

2(1)

7
8
9
10
11
12

Д64.051.09
Д64.051.10
Д64.051.12
Д64.051.13
Д64.051.14
Д64.051.15

13

Голова спецради

Жолткевич Г. М.
Калініченко В. В.
Азарєнков М. О.
Катрич В. О.
Дорошенко А. О.
Бакіров В. С.

сторонні

№
з/п

3

5(5)
2(1)

3

3
2(1)
5(2)

2(2)
1(1)

1
1
1
4
1

6(5)
3(1)
1
6(2)
2(1)

Д64.051.27 Шевченко І. С.

8(3)

4

12(3)

14
15
16

Д64.051.28 Венедіктова І. В.
Д64.051.29 Горбенко І. Д.
К64.051.07 Безхутрий Ю. М.

4(2)
3(1)
2(2)

4(2)
3(1)
2(2)
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К64.051.11 Коробов В. І.

1

1

Захисти докторських
Усього
дисертацій
(з них
ХНУ/
Усього
аспіранти і
Галузь науки
(з них
(з них
докторанти
докторанти
докторант
ХНУ)
ХНУ)
и ХНУ)
1
Економічні
1
1
науки
1
Фіз.-мат. науки
1
4
Фіз.-мат. науки
2(1)
1
Географічні
1
6(2)
науки
1(1)
Філософські
1(1)
6(6)
науки
1
Психологічні
1
3(1)
науки
Технічні науки
Історичні науки
6 (5)
Фіз.-мат. науки
3(1)
Фіз.-мат. науки
1
Хімічні науки
6(2)
Соціологічні
2(1)
науки
2
Філологічні
2
14(3)
науки
1
Юридичні науки
1
5(2)
Технічні науки
3(1)
Філологічні
2(2)
науки
Фіз.-мат. науки
1

сторонні

Захисти кандидатських
дисертацій
ХНУ
Усього
(з них
(з них
аспіранти
аспіранти
ХНУ)
ХНУ)

20

18
19

К64.051.17 Божков А. І.
К64.051.19 Пасинок В. Г.

2(1)

20
21

К64.051.22 Фісун О. А.
К64.051.23 Нємець Л. М.

3(1)
3(3)

22

К64.051.25 Гончаренко В. В.

4(2)

23 К64.051.30 Даньшин М. В.
24 К64.051.31 Головко О. М.
Усього

2
53(33)

1

2(1)
1

2(1)
1

1

3(1)
4(3)

3(1)
4(3)

4(2)

4(2)

6
8
85(33)

6
8
93(34)

4
8
32

5(1)

3

8(1)

Біологічні науки
Педагогічні
науки
Політичні науки
Географічні
науки
Економічні
науки
Юридичні науки
Юридичні науки
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Таблиця 1.4
Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей 2017/2018 навчального року
№
ПІБ студента
з/п
1
Медведєва Юлія
Вікторівна
2
Захлипа Дар’я
Андріївна
3
Сопіна Катерина
В’ячеславівна
4
Пісарєва Вероніка
Віталіївна
5
6

7

8

9
10

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

Бервено Софія
Миколаївна
Цюман
Олександра
Олександрівна
Лукієнко
Маргарита
Володимирівна
Малофейкіна
Катерина
Олексіївна
Котенко Світлана
Андріївна
Лісовенко Дар’я
Олександрівна
Яшкіна Дар’я
Дмитрівна
Доценко Олексій
Володимирович
Пустовалова
Елеонора
Сергіївна
Степаненко
Катерина
Ростиславівна
Медведєва Юлія
Вікторівна
Підворотня
Анастасія
Володимирівна
Блажинська
Маргарита
Михайлівна

ПІБ наукового
керівника, посада
Некос Алла Наумівна,
професор
Корабльова Надія
Степанівна, професор
Коротич Катерина
Володимирівна, доцент
Ребрій Олександр
Володимирович,
завідувач кафедри
Гриценко Андрій
Андрійович, професор
Некос Алла Наумівна,
завідувач кафедри
Кравченко Наталія
Борисівна, старший
викладач
Гімаєва Юлія Азгатівна,
доцент
Гімаєва Юлія Азгатівна,
доцент
Сокурянська Людмила
Георгіївна, завідувач
кафедри
Мурадян Олена
Сергіївна, декан
Гребенюк Наталя
Олександрівна, доцент
Шабанов Дмитро
Андрійович, професор
Шабанов Дмитро
Андрійович, професор
Некос Алла Наумівна,
завідувач кафедри
Колосов Максим
Олександрович, доцент
Кириченко Олександр
Васильович, старший
науковий співробітник

Галузь
Професійна освіта
Філософія
Соціолінгвістика

Диплом
ІІ ступеня
ІІІ ступеня
ІІ ступеня
ІІ ступеня

Переклад
Економіка та
економічна політика

ІІІ ступеня

ІІ ступеня
Економіка
природокористування
та охорони
ІІІ ступеня
навколишнього
середовища
І ступеня
Педагогічна та вікова
психологія

ІІ ступеня
ІІІ ступеня

Соціологія
ІІІ ступеня
Банківська справа

ІІІ ступеня
І ступеня

Біологія

Екологія

І ступеня
ІІІ ступеня
ІІ ступеня

Хімія

ІІІ ступеня
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18.

Чеховська
Анастасія
Вікторівна

19.

Івахненко Олег
Володимирович

20.

Олійников Іван
Андрійович
Півненко Анна
Віталіївна

21.

22

23

Царевська
Анастасія
Василівна
Гончарук Анна
Борисівна

24.

Сухоребська
Дар’я Дмитрівна

25.

Мирошник
Максим Олегович

26.

Локтіонова
Марина Сергіївна

Скакун Євген
Олександрович,
старший науковий
співробітник
Шевченко Сергій
Миколайович, завідувач
відділу
Сінна Олена Іванівна,
доцент
Коробов Валерій
Іванович, завідувач
кафедри
Коробов Валерій
Іванович, завідувач
кафедри
Гефтер Сергій
Леонідович, заступник
декана
Борисенко Олександр
Андрійович, головний
науковий співробітник
Гірка Олексій Ігоревич,
старший науковий
співробітник
Матюшенко Ігор
Юрійович, професор

ІІ ступеня
Фізика та астрономія
ІІІ ступеня

Географія

ІІ ступеня
ІІ ступеня

Математика та
статистика.
Прикладна
математика
(механіка)

ІІ ступеня
ІІІ ступеня
ІІІ ступеня
І ступеня

Механічна інженерія
Актуальні питання
І ступеня
співробітництва з
європейським союзом

ІІ. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ – ОСНОВНІ КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ
ПОКАЗНИКИ
2.1. Напрями і спеціальності підготовки фахівців
У звітний період здійснювалася підготовка бакалаврів, магістрів,
спеціалістів за напрямами і спеціальностями відповідно до «Відомостей на
право здійснення освітньої діяльності Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна», наданих Міністерством освіти і науки України (наказ
Міністерства освіти і науки № 1935-л від 13.11.2018 р.).
Освітня діяльність із підготовки фахівців виконувалася згідно з
«Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти», затвердженим постановою Кабінету Міністрів
23

України № 266 від 29 квітня 2015 р. ( таблиця 3.1):
 на 1–3 курсах – підготовка бакалаврів за 38 спеціальностями у
16 галузях знань;
 на 1–2 курсах – підготовка магістрів за 35 спеціальностями у
14 галузях знань;
 на 1–2 курсах – підготовка магістрів за спеціальністю 222
Медицина;
 на 3 курсі – підготовка спеціалістів за спеціальністю 222
Медицина.
Продовжується до завершення терміну навчання на 4 курсі підготовка
бакалаврів за 46 напрямами (згідно з переліком напрямів, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України № 1719 від 13.12.2006 р.); на 4-6
курсах – підготовки спеціалістів за спеціальністю «Лікувальна справа» (згідно з
переліком спеціальностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України № 787 від 27.08.2010 р.), таблиця 2.1, таблиця 2.2
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Таблиця 2.1
№
з/п

Код та найменування спеціальності

Галузь знань

БАКАЛАВР (1-3 курси)

30.
31.

014 Середня освіта
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
106 Географія
111 Математика
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології
153 Мікро- та наносистемна техніка
162 Біотехнології та біоінженерія

32.
33.
34.
35.

231 Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

01 Освіта / Педагогіка
03 Гуманітарні науки

05 Соціальні та
поведінкові науки
06 Журналістика
07 Управління та
адміністрування

08 Право
09 Біологія
10 Природничі науки

11 Математика та
статистика
12 Інформаційні
технології
15 Автоматизація та
приладобудування
16 Хімічна та
біоінженерія
23 Соціальна робота
24 Сфера
обслуговування
28 Публічне управління
та адміністрування
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36.
37.
38.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

291 Міжнародні відносини, суспільні
29 Міжнародні
комунікації та регіональні студії
відносини
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право
МАГІСТР (1-2 курси)
014 Середня освіта
01 Освіта / Педагогіка
032 Історія та археологія
03 Гуманітарні науки
033 Філософія
034 Культурологія
035 Філологія
051 Економіка
05 Соціальні та
поведінкові науки
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
06 Журналістика
071 Облік і оподаткування
07 Управління та
072 Фінанси, банківська справа та страхування адміністрування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
081 Право
08 Право
091 Біологія
09 Біологія
101 Екологія
10 Природничі науки
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
106 Географія
111 Математика
11 Математика та
статистика
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
12 Інформаційні
технології
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 15 Автоматизація та
технології
приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка
222 Медицина
22 Охорона здоров’я
242 Туризм
24 Сфера
обслуговування
291 Міжнародні відносини, суспільні
29 Міжнародні
комунікації та регіональні студії
відносини
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право
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1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ (3 курс)
222 Медицина
22 Охорона здоров’я
Таблиця 2.2

№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Код та найменування напряму підготовки, спеціальності
БАКАЛАВР (4 курс)
6.010203 Здоров’я людини
6.020101 Культурологія
6.140103 Туризм
6.020301 Філософія
6.020302 Історія
6.020303 Філологія
6.030101 Соціологія
6.030102 Психологія
6.030104 Політологія
6.030202 Міжнародне право
6.030203 Міжнародні економічні відносини
6.030204 Міжнародна інформація
6.030205 Країнознавство
6.030206 Міжнародний бізнес
6.030301 Журналістика
6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю
6.030401 Право
6.030501 Економічна теорія
6.030502 Економічна кібернетика
6.030503 Міжнародна економіка
6.030506 Прикладна статистика
6.030507 Маркетинг
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит
6.030601 Менеджмент
6.040101 Хімія
6.040102 Біологія
6.040103 Геологія
6.040104 Географія
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
6.040201 Математика
6.040202 Механіка
6.040203 Фізика
6.040204 Прикладна фізика
6.040206 Астрономія
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
1.

6.040301 Прикладна математика
6.040302 Інформатика
6.050101 Комп’ютерні науки
6.050102 Комп’ютерна інженерія
6.050201 Системна інженерія
6.050801 Мікро- та наноелектроніка
6.051401 Біотехнологія
6.130102 Соціальна робота
6.140101 Готельно-ресторанна справа
6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем
6.170202 Охорона праці
Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ (4-6 курси)
7.12010001 Лікувальна справа
До «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» внесено зміни,

затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 10 травня
2018 року. Згідно з постановою, університет у першому семестрі 2018/2019
навчального року пройшов ліцензування та розширив провадження освітньої
діяльності до 900 осіб на рік із підготовки магістрів за спеціальністю 222
Медицина (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без
громадянства).
У листопаді – грудні 2018 року в університеті працювали експертні
комісії МОН України з первинної акредитації освітньо-професійних програм
магістерського рівня за спеціальностями:
106 Географія
- «Географія рекреації та туризму»
- «Економічна та соціальна географія»
- «Географія»
- «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування
Землі»
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- «Підприємництво»
081 Право
- «Право»
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291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
- «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
052 Політологія
- «Політологія»
За результатами роботи експертних комісій зроблені позитивні висновки.
2.2. Контингент осіб, які навчаються
У 2018 році в університеті навчалися 16 513 студентів, із них 12 211 –
громадяни України, в тому числі 9 884 особи – за денною, 2 327 осіб – за
заочною формами навчання. Кількість іноземних студентів – 4 302 особи.
Навчалися іноземні громадяни з 64 країн.
В аспірантурі навчалися 256 громадян України та 11 іноземців, у
докторантурі – 5 громадян України.
За державним бюджетом навчалися 6 658 осіб. Із них: 6 641 український
здобувач (42 %) (6 291 – на денній формі навчання (94 %) , 350 – на заочній
формі навчання (6 %) та 17 іноземців.
За кошти фізичних та юридичних осіб навчалися 10 298 здобувачів (59 %)
від загальної кількості здобувачів університету). Серед них – 6 013 осіб –
громадяни України (58 % від загальної кількості здобувачів) і 4 285
здобувачів – громадяни іноземних держав від загальної кількості здобувачів
(41 %) .
У

Центрі

довузівської

освіти,

Лінгвістичному

центрі,

Центрі

післядипломної освіти та Центрі міжнародної освіти (підготовче відділення)
навчалися 4 252 особи.
Таким чином, загальна кількість осіб, які навчалися в університеті – 20
765 осіб.
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2.3. Успішність студентів і випуск фахівців за денною формою
навчання
У 2017/2018 навчальному році одним із головних пріоритетів залишалося
забезпечення високого рівня освітнього процесу, дотримання державних
стандартів вищої освіти та вимог Міністерства освіти і науки України.
Порівнюючи показники успішності здобувачів у літню екзаменаційну сесію
2017/2018 навчальному році з успішністю 2016/20176 навчального року, слід
відзначити, що показник абсолютної успішності збільшився – і становив 91,6 %
(проти 90,7 %) (табл. 2.3). Показник якісної успішності не змінився – і дорівнює
40,0 % (40,0 % – у 2016/2017 році) (табл. 2.4).
Аналіз підсумків літньої екзаменаційної сесії 2017/2018 навчального року
свідчить про те, що показник «кількість боржників» вагомо зменшився і
дорівнює 533 особи (5,4 %) (у 2016/2017 навчальному році – 656 (7,1%). На
екологічному факультеті боржників немає зовсім. Найбільша кількість осіб, які
отримали оцінку «незадовільно», – на таких факультетах: економічному – 55
(5,1 %), комп’ютерних наук – 51 (9,6 %) іноземних мов – 45 (5,5 %), математики
і інформатики – 43 (11,4 %), історичному – 41 (14,1 %), фізичному – 38 (16,4 %)
(табл. 2.5).
Найменша кількість осіб, які отримали оцінку «незадовільно», – на таких
факультетах: юридичному – 3 (0,8 %), геології, географії, рекреації і туризму –
4 (1,2 %), ННІ «Каразінська школа бізнесу» – 5 (5,5 %), філософському – 6
(3,9 %), фізико-технічному – 9 (7 %). 137 (1,6 %) здобувачів не з’явилися на
іспити без поважних причин. Серед них: на юридичному факультеті – 34
(9,4 %), соціологічному факультеті – 25 (4,8 %), економічному факультеті – 17
здобувачів (1,6 %) (у 2016/2017 навчальному році – 173 (1,9 %). Слід
відзначити, що цей показник значно знижує абсолютну та якісну успішність на
факультетах і в цілому в університеті. На фізичному, фізико-технічному,
хімічному, біологічному, історичному, медичному, математики і інформатики,
екологічному факультетах не було здобувачів, які не з’явилися на екзамени без
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поважних причин.
Усього в університеті за денною формою навчання 1 194 (14,0 %)
здобувачів освіти-відмінників. Найбільший цей показник на таких факультетах:
економічному – 160 (14,9 %), медичному – 120 (20,2 %), міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу – 115 (11,6 %), філологічному –
86 (16,3 %), геології, географії, рекреації і туризму – 80 (23,3 %). Слід
відзначити, що насамперед це здобувачі другого освітнього рівня 1–2 курсів
(магістри і спеціалісти) – 423 особи. Перший (бакалаврський) освітній рівень:
студенти 2 курсу – 169 осіб (9,2 %), 2 курсу – 172 особи (10,0 %), 3 курсу – 223
особи (13,2 %). Низьким цей показник є на екологічному факультеті – 6 осіб
(3,9 %).
Збільшився показник відсіву здобувачів освіти. Він становить у 2017/2018
навчальному році 8,7% (6,2 % – у 2016/2017 навчальному році). Із них за
академічну

заборгованість

відраховано

4,9 %

здобувачів

(у

2016/2017

навчальному році – 4,4 %) (табл. 2.6).
Найбільшим відсів був на таких факультетах:


медичному – 103 особи (14,7 %); із них за академічну

неуспішність відраховано 89 осіб (12,0 %);


іноземних мов – 73 особи (7,5 %), із них за академічну

неуспішність відраховано 10 осіб (10,2 %);


філологічному – 70 осіб (10,7 %), із них за академічну

неуспішність відраховано 46 осіб (7,0 %);


економічному – 68 осіб (5,7 %), із них за академічну неуспішність

відраховано 25 осіб (3,0 %);


соціологічному – 65 осіб (10,4 %), із них за академічну

неуспішність відраховано 38 осіб (6,1 %);


біологічному – 55 осіб (13,0 %), із них за академічну

неуспішність відраховано 30 осіб (7,0 %);


комп’ютерних наук – 52 особи (8,6 %), із них за академічну

неуспішність відраховано 37 осіб (6,1 %).
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У 2017/2018 навчальному році за денною та заочною формами навчання
випуск фахівців – громадян України має такі показники: за першим
(бакалаврським) освітнім рівнем – 2 176 особи, за другими освітніми рівнями:
«спеціаліст» – 129 осіб, «магістр» – 1 359 особи (табл. 2.7).
Серед випускників денної форми навчання 127 спеціалістів (у тому числі
92 особи навчалися за контрактом) та 1 003 магістри (176 осіб навчалися за
контрактом). За освітнім рівнем «бакалавр» отримали дипломи 1 735 особи (з
них 574 особи навчалися за контрактом) (табл. 2.7).
Дипломи із відзнакою отримали 312 випускників, з них: магістрів – 296
фахівців, спеціалістів – 16 фахівців (табл. 2.8).
Найбільший коефіцієнт випуску магістрів і спеціалістів дорівнював 100 %
за денною формою навчання таких факультетів: фізико-технічного, геології,
географії, рекреації і туризму, міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу, хімічного, психології.
Переконливим доказом високої якості освіти, яку здобувають студенти
університету, є їхні індивідуальні та колективні перемоги на Всеукраїнських і
міжнародних олімпіадах та змаганнях.
Переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад у 2017/2018
навчальному році стали 27 студентів (табл. 2.9).
IV Міжнародна студентська олімпіада з теоретичної механіки – 2
студенти отримали золоту та бронзову медалі.
X Міжнародна студентська олімпіада з хімії – 1 студент хімічного
факультету був нагороджений бронзовою медаллю.
Міжнародна олімпіада з іноземних мов для студентів немовних
спеціальностей – 1 студентка юридичного факультету посіла ІІ місце.
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Таблиця 2.3
Динаміка основних показників успішності здобувачів, %
Форма
навчання
Денна
Заочна

Сесія
Зимова
Літня
Зимова
Літня

Абсолютна
успішність
16/17 17/18
89,0
93,4
90,7
91,6
87,1
89,2
87,1
85,7

«5»
16/17
13,9
13,9
5,0
5,5

17/18
13,7
14,0
6,4
4,2

«5» і «4»
16/17
29,8
26,1
26,1
24,9

Лише «3»

17/18
26,7
26,2
32,5
30,8

16/17
8,5
9,5
12,7
12,8

17/18
12,9
9,9
16,6
11,3

Таблиця 2.4
Основні показники екзаменаційних сесій за факультетами
(денна форма навчання), %
№
з/п

Факультет

Сесія
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня

2016/2017 н.р.
Абсолютна Якісна
88
55
87
52
79
52
94
50
88
39
91
39
91
46
100
38
94
40
94
38
90
42
87
35
97
54
87
35
81
39
87
36
84
35
84
38

2017/2018 н.р.
Абсолютна Якісна
97
50
88
48
99
50
90
56
93
44
94
44
96
35
99
27
97
44
94
39
87
29
89
36
90
36
83
26
85
29
88
37
96
39
96
43

1

Біологічний

2

Геології, географії, рекреації і
туризму

3

Економічний

4

Екологічний

5

Іноземних мов

6

Комп'ютерних наук

7

Історичний

8

Математики і інформатики

9

Медичний

10

Міжнародних економічних
відносин та туристичного
бізнесу

зимова
літня

88
96

38
34

99
96

37
36

11

Психології

зимова
літня

78
88

46
41

85
87

34
34

12

Радіофізики, біомедичної
електроніки та комп’ютерних
систем

зимова
літня

85
89

49
41

98
84

39
31

13

Соціологічний

14

Фізико-технічний

15

Фізико-енергетичний

зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня

97
92
89
93
92
79

42
37
53
56
39
30

96
90
93
92
74
87

41
42
50
48
39
36

33

16

Фізичний

17

Філологічний

18

Філософський

19

Хімічний

20

Юридичний

21

ННІ «Каразінська школа
бізнесу»
В цілому

зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня
зимова
літня

76
82
92
95
85
90
91
95
99
92
82
84
89
91

49
52
56
57
58
56
43
42
32
24
50
44
44
40

81
84
92
97
95
94
93
86
98
88
89
83
93
92

44
46
49
54
55
56
34
34
29
26
40
33
40
40

Таблиця 2.5
Боржники після літньої екзаменаційної сесії
2017/2018 навчального року (денна форма навчання)
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

Факультети
Біологічний
Геології, географії,
рекреації і туризму
Економічний
Екологічний
Іноземних мов
Історичний
Комп'ютерних наук
Математики і
інформатики
Медичний
Міжнародних
економічних відносин та
туристичного бізнесу
Психології
Радіофізики, біомедичної
електроніки та
комп’ютерних систем
Соціологічний
Фізико-енергетичний

Отримали «2»
Із них
після літньої
відраховано
сесії 2016/2017
на 1 вересня
навчального
2017 року
року
34
4

Отримали «2»
після літньої
сесії 2017/2018
навчального
року
30

11

8

4

56
51
65

12
8
11

55
45
41
51

48

18

43

117

36

25

19

9

26

33

6

30

10

10

33

33
37

6
12

34
16
34

Фізико-технічний
Фізичний
Філологічний
Філософський
Хімічний
Юридичний
ННІ «Каразінська школа
бізнесу»
По університету в цілому

15
16
17
18
19
20
21

10
40
34
16
7
32

5
17
18
5
5
1

9
38
12
6
27
3

3

-

5

656

191

533
Таблиця 2.6

Відрахування здобувачів денної форми навчання
у 2017/2018 навчальному році
Денна
Контингент
денної
Академічна
Факультет
Усього
форми
заборгованість
навчання
Кількість
%
Кількість
%
426
Біологічний
55
13,0
30
7,0
Геології, географії,
346
14
4,0
3
0,8
рекреації і туризму
1191
Економічний
68
5,7
25
3,0
185
Екологічний
16
8,6
10
5,4
365
Історичний
34
9,3
21
5,7
601
Комп'ютерних наук
52
8,6
37
6,1
978
Іноземних мов
73
7,5
10
10,2
Математики і
409
48
11,7
29
7,1
інформатики
741
Медичний
103
14,7
89
12,0
Міжнародних
економічних відносин
1090
54
5,0
30
2,8
та туристичного
бізнесу
302
Психології
24
8,0
13
4,3
Радіофізики,
біомедичної
312
28
9,0
21
6,7
електроніки та
комп’ютерних систем
624
Соціологічний
65
10,4
38
6,1
208
Фізико-енергетичний
20
9,6
19
9,1
173
Фізико-технічний
10
5,8
5
2,9
242
Фізичний
35
14,4
23
9,5
652
Філологічний
70
10,7
46
7,0
190
Філософський
18
9,5
8
4,2
35

312
435
102
9 884

Хімічний
Юридичний
ННІ «Каразінська
школа бізнесу»
В цілому

31
30

10,0
6,9

11
14

3,5
3,2

13

12,7

8

7,8

861

8,7

490

4,9
Таблиця 2.7

Випуск фахівців-громадян України у 2017/2018 навчальному році
(за денною і заочною формами навчання)
Форма

Бакалаври

Спеціалісти

Магістри*

навчання

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

2017 рік

2018 рік

Денна

1 653

1 735

126

127

613

1 003

Заочна

379

441

112

2

198

356

Усього

2 032

2 176

238

129

811

1 359

* випуски у лютому і червні
Таблиця 2.8
Випуск фахівців у 2017/2018 навчальному році за другим освітнім рівнем
«спеціаліст», «магістр» (денна форма навчання)
№
з/п

Факультет

Біологічний
Геології, географії, рекреації і туризму
Економічний
Екологічний
Іноземних мов
Комп'ютерних наук
Фізико-технічний
Фізико-енергетичний
Історичний
Математики і інформатики
Медичний
Міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу
13 Психології
14 Радіофізики, біомедичної електроніки та
комп’ютерних систем
15 Соціологічний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дипломи
Випуск з відзнакою
Кількість %
46
28
60,9
60
21
35,0
112
28
25,0
21
7
33,3
93
16
17,2
46
11
23,9
33
19
55,9
20
5
25
51
13
25,5
55
8
15,4
126
16
12,7
64
14
21,9
32
49

11
16

34,4
32,7

71

26

36,6
36

16 Фізичний
17 Філологічний
18 Філософський
19 Хімічний
20 Юридичний
21 ННІ «Каразінська школа бізнесу»
По університету в цілому

34
79
29
43
61
5
1130

11
41
11
5
3
2
312

32,4
51,9
37,9
11,6
4,9
40,0
27,7

Таблиця 2.9
Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад
2017/2018 навчального року
№
з/п
1
2
3
4

Зерницький Руслан Валерійович
Медведєва Юлія Вікторівна
Новак Олександр Сергійович
Лютенко Руслан Андрійович

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Запорожченко Руслан Олександрович
Смірнов Денис Олегович
Пономарьов Ростислав Володимирович
Квасова Катерина Андріївна
Коломійцева Ганна Миколаївна
Жеронкін Антон Володимирович
Чорнокнижна Катерина Олександрівна
Куріє Моріс Жоржович
Коломієць Олександр Віталійович
Балаклійський Денис Сергійович
Кандій Сергій Олегович

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Сабадаш Влада Костянтинівна
Биканова Дар'я Олександрівна
Медвєдєва Юлія Вікторівна
Тімченко Руслан Мирович
Паккі Дмитро Михайлович
Носенко Дмитро Вадимович
Черняк Ксенія Віталіївна
Томілович Олексій Васильович
Мєшкова Віталіна Валеріївна
Степаненко Катерина Ростиславівна
Шеремет Катерина Олегівна

27

Сердюк Максим Сергійович

ПІБ

Навчальні дисципліни.
Місце
Спеціальність
Соціологія
1
Безпека життєдіяльності
1
Історія
1
Теоретична та прикладна
1
психологія
Політологія
1
Математика
1
Математика
2
Астрономія та астрофізика
2
Основи охорони праці
2
Філософія. релігієзнавство
2
Переклад (французька мова)
2
Переклад (арабська мова)
2
Хімія
2
Географія
2
Інформаційні технології.
2
Кібербезпека
Історія України
3
Англійська мова
3
Екологічна безпека
3
Астрономія та астрофізика
3
Теоретична механіка
3
Інвестування
3
Соціологія
3
Економічна кібернетика
3
Маркетинг
3
Біологія
3
Екологія, охорона
3
навколишнього середовища
та збалансоване
природокористування
Фізика
3
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2.4. Підготовка здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання
У 2018 році здобувачам вищої освіти за заочною формою пропонувалось
навчання на 16 факультетах (за освітньо-професійною програмою «бакалавр»,
«магістр»). ННІ «Каразінська школа бізнесу» здійснила зарахування на
навчання за освітньо-науковою програмою «магістр» за спеціальністю
«Менеджмент». Здобувачі вищої освіти заочної форми навчаються за
державним замовленням і на умовах контракту, а також отримують паралельну
та другу вищу освіту.
Упродовж 2017/2018 року за заочною формою навчалися 2 327
здобувачів, з них за кошти юридичних і фізичних осіб – 1 977 осіб.
У

2018

році

отримали

дипломи

799

випускників.

За

першим

(бакалаврським) рівнем вищої освіти дипломи отримали 441 особа (з відзнакою
– 15 осіб (3,4 %)), «спеціаліст» – 2 особи, за другим (магістерським) рівнем –
356 осіб (із відзнакою – 54 особи (15,2 %) (табл. 2.7).
Згідно з результатами проведення літньої атестації здобувачів вищої
освіти 2017/2018 навчального року середній абсолютний показник успішності
за заочною формою підвищили факультети: соціологічний та економічний – на
1 %, біологічний факультет – на 6,2 %, факультет іноземних мов – на 10 %,
факультет психології – на 8,8 % (табл. 2.10).
Таблиця 2.10
Абсолютна успішність здобувачів вищої освіти за заочною формою
навчання (літня сесія) (у %)
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Факультети
Біологічний
Геології, географії, рекреації і туризму
Економічний
Іноземних мов
Історичний
Математики і інформатики
Психології
Комп'ютерних наук
Соціологічний
Філологічний
Філософський

Навчальний рік
2016/2017 2017/2018
90,7
96,9
76,5
77,3
93,8
95,0
67,9
78,3
76,0
67,0
100,0
76,9
83,1
91,9
94,7
80,0
82,1
83,2
90,5
81,2
88,2
73,9
38

12
13
14
15
16

Хімічний
Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Юридичний
Екологічний
ННІ «Каразінська школа бізнесу»
В цілому

100,0
98,4
95,3
100,0
86,7
87,1

96,2
97,5
74,6
100,0
83,3
85,7

За 2018 рік відсів за заочною формою склав 267 осіб (11,5 % від загальної
кількості здобувачів заочної форми навчання), у тому числі: за порушення
фінансових умов контракту – 92 особи, за академічну заборгованість – 109 осіб
(табл. 2.11).
Другу вищу освіту здобували 158 осіб за заочною формою навчання. У
2018 році захистили дипломи 47 здобувачів за освітньою програмою
«бакалавр».
Таблиця 2.11

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Факультет
Біологічний
Геології, географії, рекреації і
туризму
Економічний
Іноземних мов
Історичний
Математики і інформатики
Психології
Соціологічний
Філологічний
Філософський
Хімічний
Міжнародних економічних
відносин та туристичного бізнесу
Юридичний
Комп'ютерних наук
Екологічний
ННІ «Каразінська школа
бізнесу»
Усього

Контингент

Відрахування здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання
у 2017/2018 навчальному році
Усього

За академічну
заборгованість
Кількість
%

Кількість

%

169
102

12
6

7,1
5,9

1
5

0,7
5,0

430
316
105
17
168
139
200
51
46
214

27
37
12
8
22
19
44
5
3
27

6,3
11,7
11,4
47,1
13,1
13,7
22,0
10,0
6,5
12,6

22
3
7
7
9
36
3
1
20

5,1
1,0
6,7
41,2
5,4
18,0
6,0
2,2
9,3

247
31
60
32

29
9
4
3

11,7
29,0
6,7
9,4

5
7
1
-

2,0
22,5
1,7
-

2 327

267

11,5

109

4,7
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2.5. Практична підготовка студентів
У 2018 навчальному році факультети працювали згідно з наскрізними
програмами практики. Програми проведення усіх видів практик спрямовані на
формування у студентів сучасних практичних компетентностей і наближення
практичної підготовки до потреб ринку праці. Організація практичної
підготовки студентів регламентується окремим Положенням про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом
Міністерства освіти України № 93 від 8 квітня 1993 року та затвердженим на
підставі

останнього

Положенням

про

проведення

практики

студентів

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, введеним в дію
наказом університету № 0202-1/145а від 04.04.2018 р.
Практична підготовка студентів здійснюється на сучасних підприємствах
і організаціях різних галузей (науки, освіти, охорони здоров’я, торгівлі,
державного управління тощо), які відповідають вимогам програми її
проведення. Було укладено 876 двобічних договорів з установами, закладами та
організаціями

на

проведення

практики.

За

межами

університету

(на

факультети,

як

виробництві) пройшли практику 998 студентів.
Стаціонарні

бази

практик

використовують

такі

біологічний, геології, географії, рекреації і туризму, а також факультет
радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем. За минулий рік
стан університетських баз практик значно поліпшився. На навчальних базах
університету пройшли практичну підготовку 226 студентів.
На засіданнях кафедр і вчених рад факультетів обговорювалися питання
підготовки до проведення практики

та її

методичного

забезпечення,

аналізувалися результати проходження практики студентами, удосконалено
програми усіх видів практик. Факультети проводять систематичну роботу з
пошуку нових місць проведення практики у співпраці з місцевими органами
самоврядування, спрямовують свою діяльність на подальше розширення
зв’язків із потенційними роботодавцями.
40

Студенти-практиканти отримали позитивні відгуки щодо рівня їхньої
теоретичної та методичної підготовки. Усі студенти, які пройшли практику,
одержали залік. Було забезпечено належний науковий і методичний рівні
керівництва студентами під час проведення практики, 97 % керівників практик
мали вчені ступені та звання.
Практика проводилася організовано, без порушень та нещасних випадків,
чому сприяв ретельний контроль з боку керівників практики студентів та
відділу охорони праці університету.
Таблиця 2.12
Місця проходження виробничої практики
№
з/п

Пройшли практику
Факультет

1

Біологічний

2

Геології, географії,
рекреації і туризму

3

Екологічний

4

Економічний

5

Іноземних мов

6

Історичний

7

Комп’ютерних наук

8

Медичний

9

Математики і
інформатики
Міжнародних
економічних відносин та
туристичного бізнесу
Психології

10
11

13

Радіофізики,
біомедичної електроніки
та комп’ютерних систем
Соціологічний

14

Фізико-енергетичний

15

Фізико-технічний

16

Фізичний

17

Філологічний

12

Рік

Курс

2017
2018
2017
2018
2017

VІ
2м
Ш,V
1м,2м
Ш,VI

41
53
146
99
51

5,0
8,0
96,0
63,0
73,0

-

95,0
92,0
4,0
37,0
27,0

На
оплачуваних
місцях,
%
-

2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

2м
V,VI
1м,2м
V
2м
V
1м
III
III
IV,V
IV,V
VI
2м
IV,VI
IV,2м

23
143
120
106
99
60
36
93
92
204
271
27
19
128
199

9,0
95,0
92,0
100
100
68,0
71,0
100
100
33,0
84,0
95,0
77,0

-

91,0
5,0
8,0
100
100
32,0
29,0
67,0
16,0
5,0
23,0

-

2017
2018
2017
2018

V
2м
IV
2м

32
32
62
53

63,0
32,0

-

100
100
37,0
68,0

.

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

IV,V,VI
IV
VI
2м
VI
2м
IV,VI
2м
V
1м

122
135
12
21
25
32
59
53
87
60

79,0
66,0
40,0
28,0
69,0
55,0

-

21,0
34,0
100
100
60,0
72,0
`100
100
31,0
45,0

-

Кількість
студентів

На
У філіях
виробництві, кафедр,
%
%

На
кафедрах,
%

-
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18

Філософський

19

Хімічний

20
21

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

Юридичний
ННІ “Каразінська школа
бізнесу”
Усього

IV,V
1м,2м
VI
2м
IV
IV
2м

58
53
38
36
94
75
5
1588
1566

100
43,0
100
100
76,0
89,0
100
72,0
64,0

-

57,0
24,0
11,0
28,0
36,0

-

Таблиця 2.13
Керівництво виробничою практикою
Керували практикою
№
з/п

Факультет

1

Біологічний

2

Геології, географії, рекреації і
туризму

3

Екологічний

4

Економічний

5

Іноземних мов

6

Історичний

7

Комп’ютерних наук

8

Медичний

9

Математики і інформатики

10

Міжнародних економічних
відносин та туристичного бізнесу

11

Психології

12

13

Радіофізики, біомедичної
електроніки та комп’ютерних
систем
Соціологічний

14

Фізико-енергетичний

15

Фізико-технічний

16

Фізичний

17

Філологічний

18

Філософський

19

Хімічний

20

Юридичний

Роки

Курс

Кількість
студентів

Усього

Професори,
доктори
наук, %

Доценти,
кандидати
наук, %

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017

VI
2м
III,V
1м,2м
III,VI
2м
V,VI
1м,2м
V
2м
V
1м
III
III
IV,V
IV,V
VI
2м
IV,VI

41
53
146
99
51
23
143
120
106
99
60
36
93
92
204
271
27
19
128

14
10
19
12
5
1
12
18
14
12
8
5
4
3
8
6
6
7
4

43,0
40,0
21,0
25,0
60,0
25,0
44,0
7,0
25,0
88,0
80,0
50,0
67,0
25,0
67,0
33,0
43,0
-

57,0
60,0
79,0
75,0
40,0
100
75,0
56,0
93,0
75,0
12,0
20,0
50,0
33,0
75,0
33,0
67,0
57,0
100

2018

IV,2м

199

5

20,0

80,0

2017
2018
2017
2018

V
2м
IV
2м

32
32
62
53

14
15
21
22

36,0
7,0
38,0
36,0

64,0
93,0
62,0
64,0

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

IV,V,VI
IV
VI
2м
VI
2м
IV,VI
2м
V
1м
IV,V
1м,2м
VI
2м
IV
IV

122
135
12
21
25
32
59
53
87
60
58
53
38
36
94
75

7
5
9
10
6
6
7
6
11
12
5
8
3
3
4
2

14,0
60,0
33,0
60,0
17,0
50,0
14,0
17,0
9,0
8,0
40,0
62,0
33,0
33,0
50,0
-

86,0
40,0
67,0
40,0
83,0
50,0
86,0
83,0
91,0
92,0
60,0
38,0
67,0
67,0
50,0
100
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21

ННІ “Каразінська школа бізнесу”
Усього

2017
2018
2017
2018

2м

5
1588
1566

2
181
170

30,0
36,0

100
70,0
64,0

2.6. Розвиток академічної мобільності
У 2018 році здійснювалися програми подвійних дипломів із закладами
вищої освіти Італії (Університет Л’Аквіла), Польщі (Політехнічний університет
Лодзі), Франції (Університет Ніцци – Софії Антиполіс, Політехнічна школа
м. Палєзо, Університет Лілль 1, науки та технології), за якими до
вищезазначених закладів освіти за звітний період виїхало 10 студентів.
У 2018 році за проектами програми «Еразмус +» Європейського Союзу до
Австрії, Іспанії, Італії, Польщі, Португалії, Туреччини, Словаччини, Франції,
ФРН виїхало 72 особи, у тому числі – 23 фахівці, 3 аспіранти та 46 студентів,
які репрезентували екологічний, економічний, соціологічний та хімічний
факультети, а також факультети іноземних мов, математики і інформатики та
Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу».
Університет плідно співпрацює з офісом Програми академічних обмінів
імені Фулбрайта (США) в Україні.
Із січня 2018 року до липня 2018 року включно стипендіат ETA Програми
імені Фулбрайта Анжела Мішель Качуєвські проводила наукові дослідження,
лекції, тренінги та семінари для студентів на соціологічному та філософському
факультетах.
Університет плідно співпрацює з офісом Програми імені Фулбрайта
(США) в Україні.
Із 29 січня до 12 липня 2018 року включно в університеті перебувала
стипендіат Програми академічних обмінів імені Фулбрайта Анжела Мішель
Качуєвскі з метою читання лекцій, проведення тренінгів та семінарів для
студентів і викладачів філософського та соціологічного факультетів за
тематикою розколотих суспільств, порубіжних ідентичностей, російськоукраїнського конфлікту, сутності радянського та пострадянського.
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Із 1 вересня 2018 року до 30 червня 2019 року стипендіат ETA Програми
імені Фулбрайта Крістофер Коллісон перебуває в університеті з метою
проведення наукових досліджень.
Усього у 2018 році право на академічну мобільність реалізували 610 осіб
(із них викладачів, співробітників та докторантів – 354 особи, аспірантів – 18
осіб та студентів – 238 осіб), які виїздили до 46 країн.
Найбільше виїздів за програмами академічної мобільності було на
факультетах геології, географії, рекреації і туризму, економічному, іноземних
мов, математики і інформатики, міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу, медичному, фізико-технічному, фізичному, а також у
ННІ «Каразінська школа бізнесу».
2.7. Освіта дорослих
У 2018 навчальному році Центр післядипломної освіти Інституту
післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання організував
стажування 84 науково-педагогічних та педагогічних працівників інших
закладів вищої освіти на кафедрах університету, в тому числі 61 – за
договорами про співпрацю та 23 – за умовами контракту.
Упродовж 2018 року 674 педагоги різних закладів повної загальної
середньої освіти різних типів і форм власності, закладів професійно-технічної
та фахової передвищої освіти, що надають відповідний рівень повної загальної
середньої освіти, підвищили свою кваліфікацію за 22 фаховими освітніми
напрямами.
Уперше в освітній процес на курсах підвищення кваліфікації введено нові
освітні напрями (предмети): «Початкова школа»; «Інформатика»; «Спеціальний
регіональний курс» (обов'язковий курс за вибором) «Харківщинознавство»;
«Основи здоров’я»; методисти методичних служб місцевих органів управління
освіти та методисти закладів професійно-технічної освіти.
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Таким чином, порівняно з минулим роком, суттєво зріс попит у педагогів
закладів повної загальної середньої освіти, закладів професійно-технічної та
фахової передвищої освіти, що надають відповідний рівень повної загальної
середньої освіти, на отримання освітніх послуг у Центрі післядипломної освіти.
Центром післядипломної освіти упродовж року було проведено 9
тематичних семінарів для викладачів закладів середньої освіти м. Харкова, а
також Харківської, Сумської та Полтавської областей. У семінарах узяли участь
393 вчителі закладів середньої освіти.
Уперше в межах реалізації освітніх програм для здобувачів загальної
освіти у школах, ліцеях, гімназіях і навчально-виховних комплексах Центр
післядипломної освіти провів науково-практичний семінар для 105-ти педагогів
закладів загальної середньої освіти «Реалізація моделі інклюзивного навчання в
закладах освіти різних типів і форм власності: освітні виклики нового
2018/2019 навчального року».
2.8. Прийом на навчання до університету у 2018 році
Прийом абітурієнтів, які вступали на навчання на основі повної загальної
середньої освіти, здійснювався за 41 спеціальністю і 81 освітньою програмою.
До університету у 2018 році на денну форму навчання на основі повної
загальної середньої освіти було подано 19 205 заяв абітурієнтів (у 2017 році –
20 584 заяв). За кількістю заяв, поданих вступниками університет посів сьоме
місце серед закладів вищої освіти України
Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра, денна форма
навчання. Загальний ліцензований обсяг складав 5 525 місць (у 2017 році –
4 220 місць), державне замовлення за результатами «широкого конкурсу»
склало

1 082 місця (у 2017 році – 1 028 місць). Від абітурієнтів, які

претендують на зарахування за квотами, було подано 65 заяв, на місця
державного замовлення з них було зараховано 21 особу.
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Студентами факультету математики і інформатики стали чотири призери
Міжнародної олімпіади з математики: Сарапін Роман, Нго Нгок Тхай Шон,
Коваль Ілля і Гарбузова Аліна. Усього до університету зарахований 31
вступник, який є призером IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових предметів і призером ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів
науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.
Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра, заочна форма
навчання. Держзамовлення на заочну форму навчання склало 28 місць (у 2017
році – 18).
Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра з фінансуванням
підготовки за рахунок юридичних та фізичних осіб. У 2018 році зараховано на
денну форму навчання 1 185 абітурієнтів (у 2017 році – 926), на заочну – 203 (у
2017 році – 178).
У цілому кількість зарахованих на навчання на основі повної загальної
середньої освіти за денною і заочною формами становить 2 498 осіб, що на
16,2 % більше, ніж у 2017 році.
Прийом абітурієнтів, які вступали на навчання для здобуття ступеня
«магістр», здійснювався за 32 спеціальностями. Головною особливістю вступу
до магістратури у 2018 року було те, що вперше вступники на навчання за
спеціальностями

032

«Історія

та

археологія»,

033

«Філософія»,

034

«Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054
«Соціологія», 061 «Журналістика», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні
відносини» складали єдиний вступний іспит з іноземної мови, який проводився
з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО); для вступу на навчання за спеціальностями 081
«Право» та 293 «Міжнародне право», крім єдиного вступного іспиту,
абітурієнти мали скласти ще й єдине фахове вступне випробування, яке також
проводилося за технологією ЗНО.
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На денну форму навчання до магістратури було зараховано 826 осіб на
місця державного замовлення (у минулому році – 712); 286 вступників було
зараховано на навчання з оплатою підготовки за кошти фізичних, юридичних
осіб (у 2017 році – 344). На заочну форму навчання було зараховано 46
абітурієнтів на місця держзамовлення (у 2017 році – 31); 434 особи зараховано
на навчання за контрактом (у 2017 році – 439).
Загальна кількість вступників, зарахованих на навчання для здобуття
ступеня «магістр» за денною і заочною формами, становить 1 592 особи, що на
4,3 % більше, ніж минулого року.
Зарахування іноземних громадян на навчання до університету тривало
до 1 листопада 2018 року. На перший курс денної форми на навчання для
здобуття ступеня «бакалавр» було зараховано 1 061 особу. На перший курс
заочної форми навчання зараховано 5 іноземців. До магістратури на денну
форму навчання вступили 47 осіб, на заочну форму – 3 особи.
Найбільша кількість іноземців-першокурсників обрала для навчання
медичний факультет – 917 осіб, юридичний факультет – 71, факультет
міжнародних

економічних

відносин

та

туристичного

бізнесу

–

42,

ННІ «Каразінська школа бізнесу» – 29, факультет іноземних мов – 23 особи.
Серед іноземних студентів 808 осіб навчатимуться англійською мовою.
Географія країн, з яких прибули на навчання іноземні студенти, є досить
широкою: Індія (333 студенти), Іран (244 студенти), Узбекистан (135 студентів),
Туреччина (125 студентів), Нігерія (70 студентів), Марокко (40 студентів),
Ізраїль (27 студентів), Палестина (17 студентів), Судан (11 студентів) та інші.
Вступні випробування було проведено у строк, згідно з розкладом. Усі
предметні екзаменаційні та фахові атестаційні комісії працювали на високому
професійному рівні, чітко та злагоджено. Найбільша кількість абітурієнтів
брала участь у вступному випробуванні з іноземної мови під час вступу до
магістратури.
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Комп’ютерне забезпечення роботи приймальної комісії здійснювалося під
керівництвом працівників Навчального центру комп’ютерних технологій
Управління якості освіти, було оперативним та чітким.
III. ЯКІСТЬ ОСВІТИ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
3.1. Університетська система забезпечення якості освіти
У 2018 році продовжено роботу з удосконалення нормативної бази
організації та забезпечення якості освітнього процесу. Затверджені рішенням
Вченої ради університету та введені в дію наказом ректора:
 «Положення про проведення практики студентів Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна», «Положення про планування
та звітування науково-педагогічних працівників Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна», «Порядок визначення рейтингів науковопедагогічних працівників Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна»;
 Порядок проведення перевірки наукових праць, навчальних видань
та дипломних робіт;
 внесення змін до «Положення про організацію освітнього процесу в
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна», «Положення
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії для
атестації здобувачів вищої освіти, які отримають ступінь бакалавра, магістра
(освітньо-кваліфікаційний

рівень

«бакалавр»,

«спеціаліст»,

«магістр»)

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна», «Положення
про

оцінювання

педагогічних

працівників

Харківського

національного

університету імені В. Н. Каразіна».
Важливим етапом забезпечення високої якості освіти стали розробка і
впровадження системи управління якістю освітньої та наукової діяльності
відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 і ДСТУ ISO
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9001:2015 IDT «Системи управління якістю. Вимоги» у 2016/2017 навчальному
році.
ISO 9001 – єдиний міжнародний стандарт, на відповідність якому можна
сертифікувати систему управління якістю будь-якої організації, принципи і
вимоги ISO 9001 є загальновизнаними у світі. Основними принципами ISO
9001:2015 є орієнтація закладу на досягнення найвищої якості освітніх послуг
та максимальне задоволення нормативних вимог і потреб замовників:
студентів, їхніх батьків, роботодавців, державних органів та суспільства в
цілому.
Система управління якістю за моделлю ISO 9001 – це дієвий механізм
зміцнення конкурентноздатності будь-якої організації на ринку послуг у сфері
вищої освіти, демонстрація прозорості управління діяльністю організації,
механізм постійного поліпшення системи менеджменту якістю та підвищення
ефективності роботи співробітників на всіх рівнях.
Відповідно до вимог ISO 9001:2015, у 2018 році було вдосконалено
нормативну базу якості.


Оновлено

(переглянуто)

документи,

що

заявляють

про

спрямованість і здатність університету надавати якісні освітні послуги та
здійснювати продуктивні наукові дослідження: «Політика Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2017–2020
роки»;


Розроблено і затверджено «Цілі Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна у сфері якості на 2018/2019 навчальний рік».
Цілі у сфері якості, визначені на 2017/2018 навчальний рік, було досягнуто на
80 % (на 2016/2017 навчальний рік – на 95 %). Виникли проблеми з реалізацією
двох цілей: модернізація електронної системи документообігу університету,
впровадження розробленої системи роботи кураторів як тьюторів. Протягом
2017/2018 навчального року проводилася робота щодо їхнього виконання: за
першою ціллю впроваджено електронні системи заповнення індивідуальних
планів

науково-педагогічних

працівників

та

вибору

студентами
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міжфакультетської дисципліни; за другою ціллю розроблено анкету для
визначення ступеня задоволеності студентів роботою кураторів, підготовлено
пілотний проект упровадження тьюторства на трьох факультетах.
У 2018 році аудитори перевірили 34 підрозділи університету та надали
рекомендації

щодо

вдосконалення

їхньої

роботи.

Серед

перевірених

підрозділів – 20 факультетів, ННІ «Каразінська школа бізнесу», 3 науководослідні інститути, ННІ міжнародної освіти (довузівська та вузівська
підготовка), Інститут післядипломної освіти та заочного (дистанційного)
навчання, 2 навчальних центри Управління якості освіти (Навчальний центр
методичної роботи, Навчальний центр соціально-виховної та позаосвітньої
діяльності), Центр міжнародного співробітництва, відділ аспірантури та
докторантури, інформаційний відділ, служба головного інженера, служба
головного енергетика, Центр веб-комунікацій.
Під час перевірки освітніх підрозділів окремо було проаналізовано
діяльність деканатів, вчених рад та методичних комісій факультетів, кафедр. За
результатами перевірки аудитори надали 289 рекомендацій/зауважень. Три
структурних підрозділи – Науково-дослідний інститут астрономії, Центр вебкомунікацій, Навчальний центр соціально-виховної та позаосвітньої діяльності
Управління якості освіти – не мали зауважень за стандартом ISO 9001:2015.
Значну кількість зауважень щодо неналежного виконання вимог
нормативних

документів

Харківського

національного

університету

імені В. Н. Каразіна було виявлено на факультетах: медичному, економічному,
іноземних мов, фізичному, фізико-тенічному, геології, географії, рекреації і
туризму.
23–24 травня 2018 року університет проходив наглядову інспекцію
міжнародною агенцією TÜV Rheinland Cert GmbH. Аудитори відвідали 15
структурних підрозділів і провели співбесіду з близько 30 співробітниками
університету та здобувачами вищої освіти. Результатом цієї роботи стало
підтвердження

сертифіката

відповідності

міжнародному

стандарту

ISO
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9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» від німецької компанії TÜV
Rheinland Cert GmbH.
Важливим

елементом

роботи

з

підвищення

якості

освіти

є

забезпечення академічної доброчесності. У 2018 році університет продовжив
співробітництво з ТОВ «Плагіат» (м. Львів), яке репрезентує інтереси компанії
Plagiat.pl (Польща) в Україні з використання антиплагіатного сервісу
Strikeplagiarism.com. Також наприкінці року було підписано договір про
співпрацю з ТОВ «Антиплагіат» (м. Київ), яке надає доступ до антиплагіатної
онлайн-системи

Unicheck.com

(США).

Обидві

антиплагіатні

системи

відповідають основним вимогам законодавчих актів у галузі академічної
доброчесності й були рекомендовані МОН України. Вони можуть бути
використані для пошуку плагіату з метою недопущення його наявності у
текстах документів.
В університеті було розроблено та введено в дію «Порядок проведення
перевірки наукових праць, навчальних видань та дипломних робіт (проектів)
працівників та здобувачів вищої освіти на наявність запозичень з інших
документів» (наказ ректора № 0204-1/263 від 18.05.2018 р.). Цей порядок
регламентує процес перевірки основних видів наукових, навчальних та
методичних праць:
• дипломних робіт (проектів) студентів Університету, які отримують
ступінь магістра;
• статей, що публікуються у наукових періодичних виданнях
Каразінського університету;
• дисертаційних робіт, поданих до захисту до спеціалізованих вчених
рад, які сформовані в Каразінському університеті, або підготовлених до
обговорення на кафедрах університету з метою їхньої рекомендації до захисту;
• монографій, підручників та навчальних посібників, які виходять у
світ у видавництві Каразінського університету.
Усього у 2018 році було перевірено на наявність плагіату близько 2 500
дипломних робіт. Результати перевірки свідчать про досить високий рівень
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оригінальності робіт, підготованих до захисту студентами – випускниками
магістратури Каразінського університету. Водночас приблизно 7 % робіт за
результатами перевірки було рекомендовано до переробки з метою зниження
виявленого в них високого рівня запозичень із документів, розташованих у
вільному доступі в мережі Інтернет.
У 2018 році дисертації та автореферати дисертацій, що захищалися у
спеціалізованих

вчених

радах

Каразінського

університету

або

були

рекомендовані до захисту в інших установах, було перевірено на наявність
запозичень. Починаючи з весни 2018 року, розпочалася перевірка статей у
періодичних наукових виданнях Каразінського університету, які були визначені
як першо- та другочергові для реєстрації у базі даних Scopus, а також
монографій, підручників та навчальних посібників, рекомендованих до друку у
видавництві ХНУ імені В. Н. Каразіна.
У 2018 році здійснювалися традиційні заходи з моніторингу організації і
якості освітнього процесу: адміністративний контроль проведення занять та
іспитів,

ректорські

контрольні

роботи,

відкриті

заняття,

визначення

індивідуальних рейтингів і звітування науково-педагогічних працівників за
підсумками навчального року; визначення рейтингів кафедр за підсумками
навчального року; опитування студентів; конкурси: на здобуття премій
університету; на краще науково-методичне забезпечення освітнього процесу; на
кращу студентську групу. Згадані заходи дозволяють отримувати інформацію
про реальний стан справ, наявні проблеми і недоліки, виявляти підрозділи та
окремих викладачів, які мають суттєві здобутки і корисний досвід у певних
питаннях.
У 2018 році в Каразінському університеті ректорський контроль знань
студентів було проведено у формі тестових контрольних робіт, які виконано з
використанням комп’ютерних технологій у системі електронного навчання
Moodle.
У весняному семестрі ректорські контрольні роботи проводилися у
студентів 1 та 2 курсів у формі відтермінованного контролю знань, тобто всі
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завдання відповідали навчальному матеріалу, який студенти вивчали у
попередньому семестрі. В осінньому семестрі контрольні роботи було
проведено для студентів 3-го та 4-го курсів. Третьокурсники відповідали на
питання

з

дисциплін,

четвертокурсників

що

завдання

вивчалися
контрольних

у

минулому

робіт

семестрі.

відповідали

Для

поточному

контролю знань, а їхні результати зараховувалися до загальної семестрової
суми балів.
Результати ректорських контрольних робіт були обговорені на засіданнях
ректорату та науково-методичної ради університету, а також методичних
комісій факультетів.
Із 2011 року в університеті проводиться визначення рейтингів науковопедагогічних працівників університету, яке допомагає об’єктивному аналізу
якості їхньої роботи і слугує активізації, стимулюванню професійної діяльності
викладачів та усуненню наявних недоліків, спрямовує діяльність науковопедагогічних працівників на розв’язання актуальних для університету задач.
Відповідно до «Положення про планування роботи, звітування науковопедагогічних

працівників

Харківського

національного

університету

імені В. Н. Каразіна» у червні 2018 року на кафедрах і факультетах визначено
рейтингові

показники

науково-педагогічних

працівників

за підсумками

2017/2018 навчального року, а на початку 2018/2019 навчального року ці
результати розглянуто на засіданнях кафедр і учених рад факультетів та
університету, оприлюднено на сайтах факультетів.
Із 2015 року в університеті запроваджено оцінювання педагогічних і
наукових працівників (регулюються відповідними положенням).
Із 2006 року проводиться порівняльна оцінка ефективності діяльності
(визначення рейтингів) кафедр університету за підсумками навчального року.
Метою визначення рейтингів є виявлення підрозділів, що роблять найбільший
внесок

у підвищення

якості

підготовки

фахівців, розвиток наукових

досліджень, поширення передового досвіду кафедр. Критерії оцінки охоплюють
кваліфікаційні показники науково-педагогічних і наукових працівників,
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науково-методичну діяльність, видання підручників, навчальних посібників,
монографій, статей, підготовку кадрів вищої кваліфікації. У червні – липні 2018
року проведено тринадцяте визначення рейтингу кафедр.
Кожен навчальний семестр Студентська рада університету проводить
моніторинг якості освітнього процесу за минулий семестр, який дає змогу
кожному студенту впливати на освітній процес, а також виявляти проблеми, які
виникають під час навчання. Результати моніторингу обговорюються на
засіданнях учених рад факультетів і на спільному засіданні адміністрації
університету та факультетів зі студентським активом.
Одним із важливих елементів системи моніторингу якості освітнього
процесу стали конкурси, які проводить Навчальний центр методичної роботи
Управління якості освіти. Мета конкурсів – виявити та підтримати підрозділи й
окремих викладачів, які мають суттєві здобутки і корисний досвід у різних
напрямах навчальної та виховної роботи. Переможці конкурсів відзначені
грошовими преміями, дипломами та грамотами.
Згідно з результатами ХVIII виставки-конкурсу навчальної та наукової
літератури, за напрямом «Навчальна література для вищої школи» відзначено:
Дипломом I

ступеня

–

авторський

колектив

під

керівництвом

Шульги С. М., за підручник «Теоретична електродинаміка»;
Дипломами IІ ступеня – Гірку І. О., за підручник «Механіка»;
Куделка С. М., Павлову О. Г., за підручник «Краєзнавство»;
Дипломами IІІ ступеня – Маслова В. О., Дегтярьова А. В., Кокодія М. Г.,
за навчальний посібник «Постановка експерименту та обробка результатів»;
Чорного Д. М., за підручник «Історія Слобідської України».
За напрямом «Наукова література (монографії)» відзначено:
Дипломом I ступеня – Горбенка І. Д. та Горбенка Ю. І., за монографію
«Побудування та аналіз систем, протоколів і засобів криптографічного захисту
інформації»;
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Дипломом IІ ступеня – Матюшенка І. Ю., за монографію «Розробка і
впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової
революції: організація державної підтримки»;
Дипломами IІІ ступеня – Вовк О. І., за монографію «Постать Василя
Каразіна

в

історіографії»;

Литвиненка Л. М.,

Просвірнина С. Л.,

Погарського С. О., Каліберду М. Є., за монографію «Дифракція хвиль на
періодичних багатошарових структурах».
За напрямом «Навчальна література для загальноосвітньої школи»
відзначено:
Дипломом I ступеня – Сотникову С. І., за підручники та навчальнометодичні комплекси з німецької мови для 8 та 9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів;
Дипломом IІ ступеня – Тагліну О. В., за підручники та навчальнометодичні комплекси з основ здоров’я для 8 та 9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів;
Дипломами IІІ ступеня – Д’ячкова С. В., Литовченка С. Д., за підручник
для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів «Всесвітня історія»;
Зарецьку І. Т., за підручник та навчально-методичний комплекс для 4 класу
загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика».
За

результатами

конкурсу

кафедр

на

краще

науково-методичне

забезпечення освітнього процесу, який було проведено Навчальним центром
методичної роботи Управління якості освіти у квітні 2018 року, відзначено:
 за напрямом «Розробка та впровадження інноваційних технологій» –
кафедру експериментальної фізики (друге місце); кафедру геології (третє
місце).
 за

напрямом

«Розвиток

методик

і

технологій

дистанційного

(електронного) навчання» – кафедру міжнародних економічних відносин
(перше місце); кафедру моніторингу довкілля та природокористування (друге
місце); кафедру мовної підготовки 2 Інституту міжнародної освіти (третє
місце);
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 за напрямом «Сприяння науковій роботі студентів» – кафедру
прикладної електродинаміки (перше місце); кафедру теоретичної ядерної
фізики та вищої математики імені О. І. Ахієзера (друге місце); кафедру
соціально-економічної географії та регіонознавства (третє місце); кафедру
фізичної географії та картографії (третє місце) кафедру теоретичної фізики
імені академіка І. М. Ліфшиця (третє місце).
Із метою підвищення якості навчання та активізації науково-дослідної
роботи студентів, підтримки обдарованої молоді, залучення студентів до
громадської діяльності Навчальним центром методичної роботи Управління
якості освіти у березні – квітні 2018 року було організовано та проведено
конкурс на кращу студентську групу за підсумками 2017 року. Переможцями
цього конкурсу стали:
серед факультетів природничо-математичного профілю:
– група ТЯ-41 фізико-технічного факультету (перше місце);
– група ГЦ-42 факультету геології, географії, рекреації і туризму (друге місце);
– група Ф047 фізичного факультету (третє місце).
серед факультетів гуманітарного профілю:
– група ЕВ-31 економічного факультету (перше місце);
– група СЦ-36 соціологічного факультету (друге місце);
– група ПС-33 факультету психології (третє місце).
3.2. Підвищення педагогічної майстерності
Важливим

чинником

якості

освітнього

процесу

є

педагогічна

майстерність викладача, його вміння використовувати сучасні методи
навчання.

Удосконаленню

педагогічної

майстерності

викладачів

та

впровадженню сучасних методів навчання сприяли методичні конференції й
семінари, майстер-класи, показові й відкриті заняття тощо. Проведено 15
конференцій і семінарів міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема,
XXVII Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми
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безперервної географічної освіти і картографії» Міжнародну науковопрактичну конференцію «Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване

природокористування:

освіта

–

наука

–

виробництво»,

X Міжнародну конференцію «Методичні та психолого-педагогічні проблеми
викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та
ЗВО», Всеукраїнську конференцію «Компетентнісний підхід в освіті та
професійній діяльності».
Значна увага приділялася організації відкритих занять – графік їхнього
проведення було розміщено на сайтах факультетів. Загалом по університету
проведено понад 1 500 відкритих занять.
Методичні семінари та майстер-класи найкраще організовано на
факультетах: психології, іноземних мов, міжнародних економічних відносин та
туристичного

бізнесу,

економічному

та

філософському,

філологічному.

На

соціологічному,
факультетських

і

біологічному,
кафедральних

методичних семінарах обговорювалися питання побудови та оформлення
освітніх програм згідно з новими вимогами, міжнародний досвід організації
вищої освіти; проблеми розробки і впровадження сучасних освітніх технологій,
удосконалення системи оцінювання якості результатів навчання, організації
практичної підготовки студентів, особливості впровадження дистанційної
освіти.
Відповідно до рішення конференції трудового колективу Навчальним
центром методичної роботи та Центром електронного навчання проведено
роботу зі створення банку нових методик викладання навчальних дисциплін.
Зібрано і систематизовано 123 інформаційні картки про методичні розробки
викладачів 15 факультетів, ННІ «Каразінська школа бізнесу» та ННІ
міжнародної освіти. Питання про створення банку обговорювалося на засіданні
Науково-методичної ради у квітні 2018 року.
На сайті Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного)
навчання розміщено інформацію про нові методики викладання, розроблено
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програму курсів підвищення кваліфікації «Сучасні методи навчання»,
організовано цикл методичних семінарів.
У 2018 році проведено два семінари: «Відкриті освітні ресурси та
платформи: сучасні можливості навчання в системі класичної освіти»;
«Відеолекції як сучасні засоби навчання в системі відкритого дистанційного
навчання».
На факультетах використовувалися діяльнісні освітні технології: ділові та
рольові ігри (факультети: соціологічний, економічний, геології, географії
рекреації і туризму, юридичний, іноземних мов, філософський), аналіз ситуацій
(соціологічний, економічний факультети, ННІ «Каразінська школа бізнесу»),
тренінги (факультети: психології, соціологічний), метод проектів (факультети:
психології, економічний, біологічний). На факультеті геології, географії
рекреації і туризму створено дискусійний клуб студентів і мовний клуб
ділового спілкування. На юридичному факультеті продовжує працювати
юридична клініка як форма навчання юристів; на фізичному факультеті
накопичено унікальний досвід проведення навчального експерименту.
Кращий досвід науково-педагогічних кадрів університету узагальнено у
методичних та періодичних виданнях: видано восьмий випуск науковометодичних праць «Проблеми сучасної освіти», до якого увійшло 38 статей;
74 автори збірника – фахівці 12 факультетів та Інституту міжнародної освіти
Каразінського університету, 8 українських та 2 зарубіжних університети. Статті
присвячено загальним питанням сучасної освіти, інноваційним освітнім
технологіям та методиці викладання у вищій школі, а також актуальним
проблемам навчання студентів-іноземців в Україні, специфіці дистанційного
навчання. Підготовлено до друку дев’ятий випуск збірника.
Факультет геології, географії, рекреації і туризму щорічно видає збірник
статей «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»; ННІ
міжнародної освіти – збірник наукових праць «Викладання мов на сучасному
етапі. Міжпредметні зв’язки», факультет іноземних мов – матеріали шкілсемінарів «Нові підходи до вивчення іноземної мови».
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3.3. Електронна освіта
Розвиток електронного навчання у 2018 році відбувався за такими
напрямами.


Збільшення кількості дистанційних курсів, які використовуються в

освітньому процесі: 400 з 847 наявних у системі (2017 рік – 307 з 840,
відповідно).


Підтримка системи дистанційного навчання студентів заочної

(дистанційної) форми навчання за рівнями вищої освіти «бакалавр» та
«магістр»: 439 та 486, відповідно, разом – 925 (2017 рік – 877).


Використання елементів дистанційної освіти та навчання на денній

формі як завдань самостійної роботи та доступу студентів до якісного
освітнього ресурсу: 142 дистанційні курси для 2 493 студентів.


Збільшення кількості користувачів системи дистанційного навчання

до 7 732 осіб.


Сертифіковано 32 курси, 9 підготовлено до сертифікації (загальна

кількість на поточний момент становить 133 сертифіковані курси, 2017 рік –
101 сертифікований курс).


Проведено відтермінований та поточний ректорські контролі знань

студентів спільно з Управлінням якості освіти: 5 363 студенти зареєстровані у
системі, проведено 131 ректорську контрольну роботу, введено 7 719 тестових
питань. На цей момент банк тестових питань ректорських контрольних робот
налічує 12 579 тестових питань з 165 дисциплін.


Здійснено підтримку дистанційної складової курсів підвищення

кваліфікації вчителів: з 27 напрямів маємо 16 якісних дистанційних курсів.


Для вчителів, які пройшли підвищення кваліфікації в Каразінському

університеті, діє інформаційне освітнє середовище «Каразінський простір», у
якому вже зареєстровано 588 вчителів закладів середньої освіти.


Проведено навчання на 2 потоках курсів підвищення кваліфікації

викладачів та співробітників університету «Технології дистанційної освіти у
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вищому навчальному закладі» за оновленою програмою навчання обсягом у
120 годин (4 кредити ЕСТS). Успішно пройшли курси й отримали сертифікати
37 викладачів та співробітників університету. Банк веб-ресурсів поповнено 37
новими дистанційними курсами.


Триває робота над програмою запису презентаційних відеолекцій

провідних викладачів університету на базі Центру електронного навчання, які
розміщуються на каналі «K-Unium» на YouTube. На поточний момент вже
розміщено 35 відеоматеріалів (у 2017 році – 15).


Створено другий відкритий дистанційний курс «Навчання ЕЕГ на

базі апаратури «Tredex». На цьому курсі пройшли навчання 45 осіб. На 15
грудня 2018 році у відкритому доступі є 2 дистанційні курси. Із жовтня 2018
року започатковано програму «Відкриті курси Каразінського університету».
Створено базу для розробки відкритих дистанційних курсів – 64 таких курси з
14 факультетів. Проведено семінар для науково-педагогічних працівників
університету зі створення відкритих курсів. На засіданні науково-методичної
ради університету затверджено структуру дистанційного курсу.


Проведено ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію

«Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» (зареєстровано в
УкрНТІ), метою якої був обмін досвідом викладачів провідних ЗВО України та
Казахстану з питань методики навчання з використанням дистанційних
технологій. У ній взяло участь 165 учасників. На каналі «E-Learning Karazina»
на You Tube здійснювалася відеопідтримка онлайн та офлайн-трансляцій: 17
відеодоповідей, які переглядали користувачі з України, США, Нідерландів,
ОАЕ, Росії та Казахстану.


Проведено 2 методичні семінари щодо методики використання

дистанційної складової задля проведення відтермінованого та ректорських
контролів знань, а також для вчителів, які проходили навчання з
використанням дистанційних технологій навчання.


Створено єдиний університетський банк тестів (завдань) для

проведення моніторингу рівня володіння іноземною мовою студентів 4 курсу
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(англійська, німецька та французька мови). Із метою технічного та
організаційного забезпечення моніторингу було проведено методичний семінар
із відповідальними від факультетів. Із 4 грудня 2018 року на факультетах
розпочався процес моніторингу знань студентів 4-х курсів іноземних мов як
етап підготовки до складання екзамену у разі вступу до магістратури.


Центр

електронного

навчання

постійно

підтримує

свої

інформаційні можливості шляхом розміщення навчальної, методичної та
наукової інформації на своїй сторінці сайту інституту http://dist.karazin.ua. У
2018 році кількість користувачів склала 43 046, що на 11,2 % перевищило
минулорічні показники. Кількість сеансів із сайтом збільшилася на 16,4 % – і
склала 176 276, а кількість переглядів сягнула 2 229 238 (у 2017 році –
1 955 944). Відкрито канал «E-learning Karazina» на YouTube, на якому
розміщено відеоматеріали семінарів, конференції та відеоробіт загальною
кількістю 110 відеоматеріалів (2017 рік – 64).
ІV. ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКЕ НАВЧАННЯ. РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ
УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ
Організацію довузівської освіти зосереджено в Центрі довузівської
освіти, який об’єднує підготовчі курси, школу дистанційного навчання і Малий
Каразінський університет. Організаційну і навчальну роботу в Центрі
забезпечують 11 штатних працівників та понад 60 доцентів, викладачів та
працівників, залучених до педагогічної роботи.
Основними завданнями цього підрозділу є:
– підготовка учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти;
залучення молоді до вступу в університет;
– пошук та підтримка обдарованих дітей, сприяння їхній подальшій
освіті;
– постійна співпраця з факультетськими комісіями сприяння новому
набору;
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– профорієнтаційна робота серед школярів, участь в організації масових
заходів для учнівської молоді;
– виконання функцій інформаційного центру приймальної комісії
протягом року – надання інформації та консультацій щодо факультетів,
спеціальностей та Правил прийому до університету.
4.1. Підготовка до вступу в університет
Підготовка в університет учнів закладів середньої освіти міста Харкова та
Харківської області здійснюється за предметами зовнішнього незалежного
оцінювання якості освіти (ЗНО) на підготовчих курсах (вечірня та недільна
форми навчання).
У травні 2018 року підготовчі курси закінчили 390 вступників, майже
половина з них стали студентами нашого університету.
За станом на листопад 2018 року у 28 групах за 8 предметами навчаються
понад 370 слухачів.
Підготовка

школярів із навчальних

закладів

віддалених

районів

Харківської області та інших регіонів України за предметами ЗНО здійснюється
за індивідуальною дистанційною формою. Протягом навчального року
проведено дистанційні сесії в online-режимі (січень, квітень, грудень), «тижні
консультацій» в online-режимі (березень), консультації відповідального
секретаря приймальної комісії університету, під час яких було надано
інформацію про особливості вступу та правила прийому в університет у 2018
році. Учні брали участь у «Днях відкритих дверей» та в університетських
олімпіадах, усі вони одержали запрошення до вступу в університет.
4.2. Малий Каразінський університет
У 2018 році в Малому Каразінському університеті майже 1 500 учнів
віком від 5 до 16 років здобували додаткову освіту за напрямами: комп’ютерні
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науки, математика, українська, англійська, німецька мови, фізика (теоретична
та експериментальна), хімія, біологія, психологія, археологія, історія України.
Працювала «Майстерня історика», відбувалася підготовка до школи.
Для обдарованих дітей працюють спеціальні групи підготовки до
олімпіад, турнірів та конкурсів різного рівня.
У

Малому Каразінському

університеті

у 2018

році

працювали

Дистанційні школи з математики, фізики, хімії та біології, в яких близько 100
учнів 7–10 класів здобували додаткову позашкільну освіту.
Щомісяця

учні

одержують

завдання

з

методичними

вказівками.

Перевірені завдання та рекомендації щодо їхнього виконання повертаються
учням. Протягом березня – квітня та листопада – грудня 2018 року для кожної
Дистанційної школи проведено по два навчальні дні в університеті, під час яких
відбулися лекції, лабораторні та практичні заняття.
У 2018 році учні Малого Каразінського університету успішно брали
участь у Всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіадах. У 2017/2018
навчальному році переможцями ІІІ (обласного) етапу стали 123 учні,
переможцями IV етапу Всеукраїнських олімпіад – 28 учнів.
Найбільш значними у 2018 році є успіхи наших учнів у математичних
змаганнях світового рівня: Міжнародній математичній олімпіаді в Румунії – 1
золота та 2 срібні медалі; у Білоруській олімпіаді з математики – 2 Дипломи І
ступеня; у Європейській олімпіаді для дівчат в Італії – 1 золота медаль;
Міжнародній математичній олімпіаді (IMO) – 2 золоті та 1 срібна медалі; у ХІІ
математичній олімпіаді у Польщі – 1 срібна медаль; у V Іранській олімпіаді з
геометрії – 1 золота, 1 срібна та 2 бронзові медалі.
Учні Малого Каразінського університету також успішно виступили
в інших змаганнях: у ХІІ Київському міжнародному фізико-математичному
фестивалі здобули диплом І ступеня за командну перемогу у письмовій
олімпіаді, в особистій першості одержали 2 дипломи І ступеня, 2 дипломи ІІ
ступеня та 4 дипломи ІІІ ступеня; у І Всеукраїнській учнівській олімпіаді з
математики для учнів 5–7 класів Харків було репрезентовано нашими учнями,
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вони

вибороли

2

дипломи

І

ступеня

та

1

диплом

ІІ

ступеня;

в університетському фізико-математичному святі «Наукові старти»; у Хімікобіологічному турнірі імені І. І. Мечникова.
Учні Малого Каразінського університету протягом 2017/2018 навчального
року репрезентували свої здобутки в «ЛандауЦентрі», проводили тематичні
презентації (лютий, листопад 2018 року).
19 травня 2018 року відбулася ХVІІ підсумкова наукова конференція
Малого Каразінського університету, присвячена Дню науки в Україні. У роботі
конференції взяли участь 200 учнів, які репрезентували 155 доповідей та
літературні твори. Крім роботи у 10 секціях (фізика, математика, інформатика,
біологія, хімія, психологія, англійська мова, німецька мова, археологія,
літературна студія), було також репрезентовано стендові доповіді учнів. Це
дало змогу юним ученим взяти участь у наукових дискусіях та обговореннях за
різними напрямами. Науковими керівниками учнів були 35 викладачів,
аспірантів та студентів університету. До конференції видано тези доповідей,
учасників нагороджено грамотами та пам’ятними сувенірами, а їхні викладачі
одержали подяки від ректора університету. Кожен учасник конференції
отримав друкований збірник тез усіх доповідей.
4.3. Робота з обдарованими дітьми
Центр довузівської освіти брав активну участь в організації в університеті
проведення міських та обласних наукових змагань школярів.
Протягом січня 2018 року в університеті на базі відповідних факультетів
було організовано тренувальні збори з підготовки учнів до обласного етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, математики, фізики, астрономії,
історії, географії, хімії, французької мови.
Із 21 січня до 9 лютого 2018 року включно в університеті відбувся ІІІ
(обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики,
астрономії, хімії, історії, географії, економіки, в яких взяли участь 1 334 учні.
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Всі учасники олімпіад – учні 11-х класів – одержали листівки-запрошення до
вступу в університет. В організації та проведенні цих олімпіад взяли участь
факультети: математики і інформатики, фізико-технічний, фізичний, хімічний,
геології, географії, рекреації і туризму, історичний, економічний та Центр
довузівської освіти. Загалом в журі олімпіад працювали 73 викладачі
університету. Під час олімпіад відбулися заходи для керівників команд.
Керівництво та провідні викладачі факультетів провели методичні семінари,
лекції для вчителів, обговорили подальше співробітництво університету з
освітянами. У цих заходах взяли участь близько 300 вчителів закладів освіти
усіх 42 районів та міст Харківської області. Керівники команд сільських
районів Харківщини одержали невикористані тестові матеріали ЗНО–2017 з
метою підготовки учнів до ЗНО.
У жовтні – грудні 2018 року в університеті відбувся ІІ (міський в м.
Харкові) етап Всеукраїнських олімпіад з математики (543 учасники) та фізики
(293

учасники),

підготовку

проведення

яких

забезпечили

факультети

математики і інформатики та фізико-технічний.
Крім організації навчальної роботи у своїх підрозділах, Центром
проводиться робота з пошуку обдарованих дітей, їх залучення до поглибленого
навчання та сприяння їхньому подальшому розвитку.
18 лютого Центр спільно з Комунальним закладом «Харківським фізикоматематичним ліцеєм № 27 Харківської міської ради» провів Зимове
математичне свято для учнів 4-х класів (237 учасників).
На початку навчального року – 8, 9 та 16 вересня 2018 року – Центром
спільно з факультетами університету фізико-математичного профілю та
Комунальним закладом «Харківським фізико-математичним ліцеєм № 27
Харківської міської ради» для учнів 4–9 класів в університеті проведено фізикоматематичне свято «Наукові старти», в якому взяли участь 580 юних
математиків та 150 фізиків. Під час свята відбулися лекції та особисті
олімпіади. Переможців особистих змагань запрошено до навчання в Малому
Каразінському університеті на пільгових умовах та нагороджено грамотами.
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Біологічним та хімічним факультетами спільно з Центром 17 листопада
2018 року проведено XХ Хіміко-біологічний турнір імені І. І. Мечникова, в
якому взяли участь 212 учнів 7–11 класів. Переможці змагань одержали
грамоти та подарунки.
4.4. Співпраця з Малою академією наук України
Харківське територіальне відділення МАН України забезпечує підтримку
обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень,
експериментальної та винахідницької роботи в різних галузях науки та техніки,
сприяє роботі учнів у секціях, школах, участі в наукових читаннях, турнірах,
науково-практичних конференціях тощо.
Протягом січня – лютого 2018 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів Харківського
територіального відділення МАН. Для участі в конкурсі-захисті до 60 секцій 12
наукових відділень було подано 1 044 науково-дослідної роботи від учнівпереможців районних (міських) етапів із 42 районів та міст області. Загальна
кількість переможців становить 548 учнів.
У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт
учнів-членів МАН України взяли участь 58 учнів-переможців ІІ етапу
конкурсу-захисту. Згідно з підсумками ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, у 2018 році 48
членів Харківського територіального відділення стали переможцями (9
учасників конкурсу посіли І місця, 20 – ІІ місця та 19 – ІІІ місця). Команда
Харківської області посіла загальнокомандне І місце серед усіх територіальних
відділень МАН України.
Безпосередньо сприяє цим успіхам активна участь викладачів та
співробітників

університету

в

діяльності

Харківського

територіального

відділення МАН. На базі університету з 16 січня до 11 лютого 2018 року
включно було проведено контрольні роботи з базових предметів та захист
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науково-дослідних робіт у 12 відділеннях МАН, загальна кількість учасників
цих заходів – понад 1000 учнів. У журі конкурсу працювали 79 викладачів і
науковців університету, близько 60 здійснювали наукове керівництво учнямиМАНівцями. У проведенні контрольних робіт та захистах науково-дослідних
робіт учнів – членів МАН взяли участь викладачі та науковці 8 факультетів
університету.
17 листопада 2018 року в університеті за участю профільних факультетів
відбулася ІІ обласна учнівська науково-практична конференція Харківського
територіального відділення МАН України. У роботі 7 секцій – Історичне
краєзнавство, Географічне краєзнавство, Екологія, Фізика, Інформаційні
технології, Іноземні мови, Літературна творчість – взяли участь 250 учнів із
Харкова та Харківської області.
4.5. Профорієнтаційна робота
Постійно проводиться робота із залучення до вступу в університет
кращих випускників закладів середньої освіти.
Протягом року відбулося три Дні відкритих дверей університету – 4
лютого та 25 березня (для вступників 2018 року), 4 листопада (для вступників
2019 року), загальна кількість відвідувачів склала близько 3 000 осіб, крім
загальноуніверситетських, відбулися також Дні відкритих дверей окремих
факультетів.
Профорієнтаційна

робота

здійснювалася

факультетами

під

час

проведення в університеті ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів –
членів МАН України, учнівських конкурсів, турнірів тощо. Всі факультети
підтримують на власних сайтах сторінку для абітурієнтів.
Редакцією газети «Харківський університет» видано спеціальний випуск
газети для абітурієнтів, у якому розміщено інформацію про факультети та
Правила прийому в університет у 2018 році. Цю газету одержав кожен
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відвідувач Днів відкритих дверей, а також відвідувачі ЦДО, заклади освіти
Харкова та інших міст України.
Протягом березня – квітня 2018 року відбулися університетські олімпіади
для абітурієнтів. Вони проводилися у два тури (перший – дистанційний, другий
– очний, в університеті), учасникам другого туру олімпіад, які набрали не
менше ніж 90 % балів на другому етапі, нараховуються 20 додаткових балів до
одного з предметів сертифіката ЗНО під час розрахунку конкурсного бала в
університеті у разі вступу на спеціальності (освітні програми): Біологія,
Біотехнології

та

біоінженерія,

Екологія,

Хімія,

Геологія,

Географія,

Математика, Фізика, Астрономія, Радіофізика і електроніка та біофізика,
Прикладна фізика, Комп’ютерна фізика, Медична фізика, Прикладна фізика
енергетичних систем, Мікро- і наносистемна техніка. Разом у другому турі цих
олімпіад взяли участь 125 майбутніх абітурієнтів, 49 з них вибороли право
одержати додатково 20 балів під час вступу в університет на згадані
спеціальності.
Восени 2018 року факультети поновили склад комісій сприяння новому
набору, розробили плани своєї діяльності на навчальний рік. На сайтах
факультетів поновлюються сторінки для абітурієнтів.
Плідна профорієнтаційна робота проводиться факультетами під час
студентської педагогічної практики протягом навчального року. У цій роботі
взяли участь керівники практики дев’яти факультетів та близько 1 000
студентів університету.
Викладачі Центру довузівської освіти та його співробітники протягом
року

проводили

систематичну

профорієнтаційну

роботу

зі

слухачами

підготовчих курсів вечірньої та дистанційної форм навчання (понад 400
слухачів).
Відповідно до Угоди між Харківським регіональним Центром оцінювання
якості освіти та університетом при Центрі довузівської освіти з 5 лютого до 19
березня 2018 року працював Пункт реєстрації на Зовнішнє незалежне
оцінювання, де реєстрацію пройшли 70 осіб. Кожен відвідувач одержав
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листівку-запрошення до вступу в університет та спеціальний випуск газети
«Харківський університет» для абітурієнтів.
Центр довузівської освіти постійно виконував функції інформаційного
центру приймальної комісії, щоденно надаючи повну інформацію щодо вступу
в університет відвідувачам, а також відповідав на запитання, які надходять за
телефоном та електронною поштою на адресу ЦДО.
4.6. Шефська допомога
Роботу в школах підшефних м. Первомайський, Богодухівського району
та інших закладах середньої освіти Харківської області було покладено на
факультетські комісії сприяння новому набору та Центр довузівської освіти.
За ініціативи Ради ректорів Харківської області, за підтримки Харківської
облдержадміністрації та Харківського університетського консорціуму було
прийнято рішення про реалізацію Програми взаємодії ЗВО та закладів
середньої освіти щодо допомоги вступникам 2018 року у підготовці до ЗНО.
Університет взяв активну участь у цій програмі: у січні – лютому 2018
року в усі школи Богодухівського району та м. Первомайський було передано
для вчителів та випускників матеріали з метою підготовки до Зовнішнього
незалежного оцінювання, а також інформацію щодо вступу в університет у
2018 році.
Для організації допомоги в підготовці до Зовнішнього незалежного
оцінювання в м. Первомайський у 2018 році здійснено виїзди викладачів
університету для проведення занять та надання консультацій учням 10–11
класів за графіком, узгодженим із міським відділом освіти. До занять за
предметами ЗНО запрошено всіх учнів 11-х класів – 162 особи, а також учнів
10-х класів. Протягом березня – квітня 2018 року здійснено 5 виїздів, щоразу у
виїзді брали участь 4 або 5 викладачів, які проводили заняття з української
мови та літератури, математики, історії України, англійської мови, біології,
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географії. Під час кожного виїзду університетських викладачів учні мали змогу
відвідати уроки з предметів ЗНО.
Як і завжди, протягом 2017/2018 навчального року університет надавав
можливість дітям-інвалідам, учням Комунального закладу «Харківський
спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В. Г. Короленка» Харківської
обласної ради та учням Комунальний заклад «Харківська загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9» Харківської обласної ради
безоплатно підготуватися за предметами до ЗНО та вступних іспитів для вступу
в університет та інші заклади вищої освіти, створюючи для них зручний
розклад занять. Зараз на підготовчих курсах Центру довузівської освіти
безоплатно навчаються 20 учнів.
V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
Станом на 1 грудня 2018 року в університеті працювало 1 720 штатних
науково-педагогічних працівників та 190 науковців, серед яких – два академіки
НАН України, 3 члени-кореспонденти НАН України, 279 докторів наук,
професорів і 972 кандидати наук, доценти (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Кадровий склад університету на 1 грудня 2018 року
№
з/
п
1
2
3

4

Науково-педагогічні працівники
та працівники
Усього
Науково-педагогічні працівники
Наукові працівники
Доктори наук, професори, у т. ч.
3.1. науково-педагогічні
працівники
3.2. наукові працівники НДЧ
Кандидати наук, доценти, у т. ч.
4.1. науково-педагогічні
працівники

Кількість штатних працівників
осіб
2017/2018 н. р. 2018/2019 н. р.
4 565
4 876
1 670
1 720
201
190
280
279
261
261
19
941
849

18
972
891
70

5
6
7
8

4.2. наукові працівники НДЧ
Навчально-допоміжний персонал
Допоміжний персонал НДЧ
Адміністративно-управлінський
персонал
Господарський і обслуговуючий
персонал

79
738
91
1 027

81
910
72
1 045

838

939

В університеті працюють 594 зовнішні сумісники, серед яких –
26 академіків і членів-кореспондентів НАН України, 140 докторів наук і
262 кандидати наук.
Таким чином, усього в освітньому процесі й науковій роботі брали участь
419 докторів наук, професорів і 1 234 кандидати наук, доценти.
Серед науково-педагогічних працівників 66,9 % мають наукові ступені та
вчені звання (табл. 5.2).
Найбільший відсоток кадрів вищої кваліфікації мають факультети:
історичний (100 %), радіофізики, біомедичної електроніки та комп'ютерних
систем (95,2 %), фізико-технічний (91,6 %) (табл. 5.3).
Серед деканів факультетів 65,2 % – докторів наук, професорів і 34,7 % –
кандидатів наук, доцентів; середній вік – 54,0 роки; серед завідувачів кафедр
68,7 % – докторів наук, професорів, 31,2 % – кандидатів наук, доцентів;
середній вік – 61,5 років (табл. 5.4).
Таблиця 5.2
Науково-педагогічні працівники
Науково-педагогічні
працівники
Усього
У тому числі:
докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
Усього науково-педагогічних
працівників із науковими
ступенями та вченими
званнями

2017/2018 н.р.
Кількість
%
1 670
100
261
849
1 110

15,6
50,8
66,4

2018/2019 н.р.
Кількість
%
1 720
100
261
891
1 152

15,1
51,8
66,9

71

Середній вік
До 30 років
30-39 років
40-49 років
50-59 років
Понад 60 років
Пенсійного віку, чол.
Пенсійного віку, жін.
Усього науково-педагогічних
працівників пенсійного віку

48
140
424
452
265
389
235
154
389

49
8,3
25,3
27,0
15,8
23,2
60,4
39,5
23,2

135
419
502
291
373
231
142
373

7,8
24,3
29,1
16,9
21,6
61,9
38,0
21,0

Таблиця 5.3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

Кількість
осіб

№
з/п

Науково-педагогічні працівники на факультетах
станом на 1 грудня 2018 року
У тому числі
Доктори
Структурні
Кандидати Викладачі з Викл. без н.ст.
наук,
підрозділи
наук, доцент н.ст. і вч. зв. і вч. звання
професори
К-ть
%
К-ть
%
К-ть
%
К-ть
%
Біологічний
80
13
16,2
44
55,0
57
71,2
23
28,7
Геології, географії,
47
10
21,2
28
59,5
38
88
9
19,1
рекреації і туризму
Екологічний
18
5
27,7
7
38,8
12
66,6
6
33,3
Економічний
121
15
12,3
79
65,2
94
77,6
27
22,3
Іноземних мов
235
13
5,5
90
38,2
103
43,8
132
56,1
Історичний
38
14
36,8
24
63,1
38
100
Комп`ютерних
66
20
33,3
29
43,9
49
74,2
17
25,7
наук
Медичний
260
22
8,4
112
43,0
134
51,5
126
48.4
Математики і
57
12
21,0
37
64,9
49
85,9
8
14,0
інформатики
Міжнародних
81
10
12,3
48
59,2
58
71,6
23
28,3
економічних
відносин та
туристичного бізнесу
Психології
37
5
13,5
25
67,5
30
81,0
7
18,9
Радіофізики,
42
13
30,9
27
64,2
40
95,2
2
4,7
біомедичної
електроніки та
комп’ютерних систем
Соціологічний
59
7
11,8
35
59,3
42
71,1
17
28,8
Фізико19
2
10,5
13
68,4
15
78,9
4
21,0
енергетичний
Фізико-технічний
36
13
36,1
20
55,5
33
91,6
3
8,3
Фізичний
57
13
22,8
37
64,9
50
87,7
7
12,2
Філологічний
102
13
12,7
61
59,8
74
72,5
28
27,4
Філософський
91
27
29,6
55
60,4
82
90,1
9
9,8
Хімічний
44
11
25,0
28
63,6
39
88,6
5
11,3
72

20 Юридичний
21 ННІ міжнародної
освіти
22 Кафедра фізичного
виховання і спорту
23 ННІ «Каразінська
школа бізнесу»
24 Інститут
післядипломної
освіти та заочного
(дистанційного)
навчання
Усього
по університету

68
90

17
1

25,0
1,1

42
34

61,7
37,7

59
35

86,7
38,8

9
55

13,2
61,1

30

-

-

3

10,0

3

10,0

27

90,0

18

5

27,7

12

66,6

17

94.4

1

5,5

14

-

-

1

7,1

1

7,1

13

92,8

1 710

261

15,1

891

51,8

1 152

66,9

558

33,0

Таблиця 5.4
Керівники факультетів і кафедр
№
з/п
1

2

Керівний склад
Декани, директори інститутів
Із них докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
За віком:
Середній вік
До 30 років
30-39 років
40-49 років
50-59 років
Понад 60 років
Пенсійного віку
Завідувачі кафедр
Із них докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
За віком:
Середній вік
До 30 років
30-39 років
40-49 років
50-59 років
Понад 60 років
Пенсійного віку

2017/2018 н.р.
К-ть
%
23
100
15
65,2
8
34,7

2018/2019 н.р.
К-ть
%
23
100
15
65,2
8
34,7

57,0
2
4
8
10
10
126
89
37

8,6
17,3
34,7
43,4
43,4
100
70,6
29,3

54
2
4
8
9
9
128
88
40

8,6
17,3
34,7
39,1
39,1
100
68,7
31,2

4,7
19,8
22.2
53,1
53,1

61,5
5
26
29
68
68

3,9
20,3
22,6
53,1
53,1

59,5
6
25
28
67
67
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Таблиця 5.5
Науково-педагогічні працівники пенсійного віку станом на 1 грудня 2018
року
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Структурні підрозділи
Біологічний
Геології, географії,
рекреації і туризму
Екологічний
Економічний
Іноземних мов
Історичний
Комп’ютерних наук
Медичний
Математики і
інформатики
Міжнародних
економічних відносин
та туристичного бізнесу
Психології
Радіофізики,
біомедичної електроніки
та комп'ютерних систем
Соціологічний
Фізико-енергетичний
Фізико-технічний
Фізичний
Філологічний
Філософський
Хімічний
Юридичний
ННІ міжнародної освіти
Кафедра фізичного
виховання і спорту
ННІ «Каразінська школа
бізнесу»
Інститут післядипломної
освіти та заочного
(дистанційного)

2017/2018 н.р.
Із них
% осіб
Осіб
пенс.
пенс.
віку
віку
74
18
24,3
48
19
39,5

2018/2019 н.р.
Із них
% осіб
Осіб
пенс.
пенс.
віку
віку
80
18
22,5
47
17
31,1

19
120
231
38
58
226
58

4
31
39
14
19
21
21

21,0
25,8
16,8
36,8
32,7
9,2
36,2

18
121
235
38
66
260
57

6
32
37
14
19
17
20

33,3
26,4
15,7
36,8
28,7
6,5
35,0

81

12

14,8

81

11

13,5

38
39

7
21

18,4
53,8

37
42

8
20

21,6
47,6

63
19
35
59
101
93
45
67
100
33

11
3
18
32
19
21
14
3
33
6

17,4
15,7
51,4
54,2
18,8
22,5
31,1
4,4
33,0
18,1

59
19
36
57
102
91
44
68
90
30

11
4
18
30
15
28
14
2
23
6

18,6
21,0
50,0
52,6
14,7
30,7
31,8
2,9
25,5
20,8

11

2

18,1

18

2

11,1

14

1

7,1

14

1

7,1

1 670

389

23,2

1 710

373

21,8

навчання

Усього по університету

В університеті на штатних посадах факультету іноземних мов та
філологічного факультету працювали та продовжують працювати 5 викладачів
з Італії, КНР, Польщі, Сирії та ФРН.
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є важливою
складовою системи управління якістю. Упродовж 2018 року питання щодо
модернізації

підвищення

кваліфікації

науково-педагогічних

працівників

розглядалися на засіданні Вченої ради університету. Зокрема, 26 лютого
2018 року Вчена рада університету затвердила «Порядок ідентифікації
результатів підвищення кваліфікації працівників Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна».
Із метою надання дієвої допомоги науково-педагогічним працівникам
щодо проходження стажування та отримання за його результатами практичних
результатів Центр післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти та
заочного (дистанційного) навчання розробив «Вимоги щодо отримання
практичного результату за підсумками підвищення кваліфікації (стажування)
науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів і установ освіти в
Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна», які було затверджено на засіданні Вченої ради університету
29 травня 2018 року.
24 травня 2018 року проведено науково-практичний семінар за темою
«Шляхи модернізації роботи та здійснення контролю за станом стажування і
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до вимог
нового Закону України «Про освіту»».
Відповідно до рішення Вченої ради університету від 29 травня 2017 року,
було впроваджено дві нові форми підвищення кваліфікації: курс «Українська
мова –

професійне

спрямування» та

Школа

лідерства

Каразінського

університету (для молодих керівників підрозділів університету та кадрового
резерву).
За

2018

рік

підвищили

кваліфікацію

400

науково-педагогічних

працівників та співробітників університету (у тому числі – 274 науковопедагогічні працівники).
Інформацію про структуру системи підвищення кваліфікації та кількість
осіб, які підвищили кваліфікацію за різними формами, подано в табл. 5.6.
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У 2018 році 143 науково-педагогічні працівники університету підвищили
наукову та методичну кваліфікацію шляхом стажування як на споріднених
кафедрах університету, так і на базі інших закладів вищої освіти та наукових
закладів, організацій і установ м. Харкова та інших міст України.
Із зазначеної раніше кількості викладачів 79 осіб проходили стажування
безпосередньо на кафедрах університету, 27 осіб – на відповідних профільних
кафедрах інших закладів вищої освіти, 23 особи – у наукових установах, а
14 осіб – в інших організаціях, установах та закладах (табл. 5.7).
Найпоширенішою формою стажування викладачів є стажування без
відриву від виробництва (майже 96 % викладачів) та терміном від 1,5 до
4 місяців (94 % викладачів). Лише 6 науково-педагогічних працівників
університету стажувалися з відривом від основного місця роботи (4 % від
загальної кількості).
Школу лідерства Каразінського університету започатковано у межах
проекту «Програми розвитку лідерського потенціалу» Британської ради та
Інституту вищої освіти НАПН України. Метою школи є підвищення
професійного рівня молодих співробітників із питань управління університетом
в умовах змін. У 2018 році було проведено 5 засідань Школи, а також засідання
з метою обговорення проекту Стратегічного розвитку університету на 20182025 роки. У межах роботи Школи лідерства Каразінського університету також
започатковано українсько-британський проект Making good для програми
Британської ради Creative Sparke.
Таблиця 5.6

№
з/п
1
2
3
4
5

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
і співробітників університету у 2018 році за різними формами
Кількість
Форми підвищення кваліфікації
осіб
Стажування в межах України
143
Програма «Технології дистанційної освіти у ЗВО»
33
Освітня програма «Українська мова – професійне
130
спрямування»
Стажування за кордоном
30
Захист дисертацій
22
76

6
7

Каразінська школа лідерства
Інші форми
Усього

30
12
400
Таблиця 5.7

Бази стажування

Кількість осіб, яких було направлено
на стажування, за роками
2017
71

2018
79

Інші заклади вищої освіти

17

27

Наукові заклади
Інші організації (органи державної
влади, установи та заклади)
Усього

35

23

18

14

141

143

Кафедри університету

У 2017/2018 навчальному році штатними співробітниками і докторантами
університету захищено 13 докторських дисертацій:
1. Глущенко О. В. – економічний факультет;
2. Луценко О. Л. – факультет психології;
3. Лядова Т. І. – медичний факультет;
4. Ігнатович С. І. – факультет математики і інформатики;
5. Максименко Н. В. – екологічний факультет;
6. Ольховська А. С. – факультет іноземних мов;
7. Оржицький І. О. – факультет іноземних мов;
8. Миколенко Д. В. – історичний факультет;
9. Навроцький О. О. – ННІ міжнародної освіти;
10.Портна О. В. – ННІ «Каразінська школа бізнесу»;
11.Рибін О. М. – факультет радіофізики, біомедичної електроніки та
комп’ютерних систем;
12.Філоненко О. С. – філософський факультет;
13.Чекарева Є. С. – філологічний факультет.
Кандидатські дисертації захистили 63 особи.
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Вчене звання професора отримали 4 особи:
1. Ребрій О. В. – факультет іноземних мов;
2. Попов С. Л. – філологічний факультет;
3. Рошаль О. Д. – НДІ хімії;
4. Кадець В. М. – факультет математики і інформатики.
Вчене звання доцента отримали 10 осіб:
1. Сегіда К. Ю. – факультет геології, географії, рекреації і туризму;
2. Олійник Н. А. – факультет іноземних мов;
3. Бринза М. С. – медичний факультет;
4. Черножук Т. В. – хімічний факультет;
5. Волошин К. В. – медичний факультет;
6. Каліберда М.Є. – факультет радіофізики, біомедичної електроніки та
комп’ютерних систем;
7. Кравченко О. А. – хімічний факультет;
8. Майборода Д. В. – факультет радіофізики, біометричної електроніки та
комп’ютерних систем;
9. Подольська Т. В. – філософський факультет;
10. Мустецов Т. М. – факультет радіофізики, біомедичної електроніки та
комп’ютерних систем.
Вчене звання старшого дослідника присвоєно Панасенку С. І. – фізикотехнічний факультет.
За підготовку спортсменів високого класу, зокрема бронзового призера
Паралімпійських ігор 2016 року, доценту кафедри фізичного виховання
та спорту університету Ковтун О. В. присвоєно звання «Заслужений тренер
України».
Звання «Заслужений професор Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна» присвоєно Коробову В. І. (факультет математики і
інформатики), Нємець Л. М. (факультет геології, географії, рекреації і туризму),
Вовку Р.В. (фізичний факультет), Карпенку І.В. (філософський факультет).
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Звання «Заслужений викладач Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна» присвоєно Грицині В. Т. (фізико-технічний факультет).
Державну премію України в галузі науки і техніки присуджено ректору
університету, академіку НАН України Бакірову В. С. (у складі авторського
колективу) за роботу «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес».
Почесною грамотою Верховної Ради України нагороджено Сухова В. М.
(фізичний факультет).
Орден Академічних пальм Французької республіки – Нагороду кавалера
Академічних пальм вручено Яценко І. М. (факультет іноземних мов).
Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено Шестопалову Г. В.
(факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем).
VІ. ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Діяльність бібліотеки у звітний період було спрямовано на підвищення
якості інформаційно-бібліотечного забезпечення освітнього та наукового
процесів Каразінського університету, розвиток комфортного фізичного та
віртуального простору бібліотеки, створення креативного комунікативного
середовища для відвідувачів.
Протягом 2018 року проводилася активна робота з подальшої інтеграції
унікальних фондів ЦНБ у європейський та світовий науково-освітній простір
шляхом наповнення електронних архівів. Бібліотека є партнером Всесвітньої
цифрової бібліотеки – WDL, ініційованої Бібліотекою Конгресу США за
сприяння ЮНЕСКО, партнером Європейської цифрової бібліотеки «Europeana»
− загальноєвропейської віртуальної бібліотеки. Згідно з Угодами про співпрацю
бібліотека активно співпрацює з Відділом преси, освіти та культури Посольства
США в Україні, Фондом А. Левентіса (Кіпр), з Дослідницьким центром
польської бібліографії імені Естрейхерів, Науковою бібліотекою Політехніки
Лодзі

(Республіка

Польща),

Академічною

бібліотекою

Латвійського

університету (Рига, Латвія). У 2018 році підписано угоди про співпрацю з
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науковою бібліотекою Болгарської Академії наук (Софія, Республіка Болгарія),
Бібліотекою фізики, астрономії та прикладної інформатики Ягеллонського
університету (Краків, Республіка Польща) готується підписання угоди з
головною бібліотекою

Ягеллонського

університету (Краків,

Республіка

Польща).
У 2018 році за поданням Ради з наукової та методичної роботи
Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна за особливий внесок
у розвиток теорії і практики бібліотечної справи та історико-бібліографічні
дослідження Вченою радою університету прийнято рішення про присудження
премії імені К. І. Рубинського провідному бібліографу ЦНБ Ю. Поляковій та
декану філософського факультету, професору І. В. Карпенко.
6.1. Комплектування фондів
Згідно з рішенням Вченої Ради Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна «Про затвердження Програми реалізації заходів із
покращення якості освітнього процесу для іноземних студентів» від 19 січня
2018 року збільшено обсяг фінансування на комплектування бібліотечних
фондів. У 2018 році було включено до бібліотечного фонду 20 154 примірників
на суму 6 822 107 грн. Серед них: 2 514 мережних локальних електронних
документів, 13 115 книг, 848 журналів, 3 677 неопублікованих документів
(автореферати, дисертації тощо). Насамперед, комплектувалися навчальні
дисципліни для студентів медичного факультету з англійською мовою
навчання.
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Фонд ЦНБ на 1 грудня 2018 року
Назв
477 464
Примірників
3 443 022
Книг
2 113 714
Журналів
1 179 891
Газет
9 307
Дисертацій
7 949
Авторефератів
101 041
Рукописів
993
Карт
2 525
Звітів
2 676
На електронних носіях
3 520
Мережеві локальні
21 406
документи
Наукової
1 898 263
Навчальної
1 167 559
Художньої
377 200
Державною мовою
554 800
Іноземними мовами
2 888 222
У т. ч. російською мовою 2 163 364

З обмінного фонду було передано до
інших бібліотек 4 293 примірників, серед
яких бібліотеки навчальних закладів, що
були евакуйовані з зони бойових дій до
інших

міст

примірників
«Луганський

України.
для

Зокрема,
бібліотеки

національний

211
ДЗ

університет

імені Т. Г. Шевченка», 340 примірників
для бібліотеки Луганського державного
університету

внутрішніх

справ

імені

Е. О. Дідоренка. Для поповнення фонду
бібліотеки реабілітаційного центру воїнів
АТО

та

людей

похилого

віку

було

передано 588 примірників.

6.2.

Обслуговування

користувачів.

Розвиток

інформаційного

середовища та удосконалення автоматизованих технологій
У 2018 році діяльність бібліотеки з обслуговування користувачів була
спрямована на підвищення якості з інформаційної підтримки науково-дослідної
роботи. Усіма структурними підрозділами бібліотеки обслуговано 81 тис.
користувачів, зареєстровані студенти більш ніж з 60 країн світу.
Інтенсивний розвиток інформаційних технологій та їхнє застосування для
отримання інформації користувачами бібліотеки вимагає розширення та
збільшення кількості електронних документів у фонді бібліотеки. Ця робота
проводиться у декількох напрямах: інтенсивний розвиток електронних архівів,
наповнення електронної бібліотеки власними мережевими документами та
шляхом передплати наукових повнотекстових баз даних.
У листопаді 2018 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки
України № 1213 від 06.11.2018 «Про надання доступу вищим навчальним
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закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління МОН
України, до електронних наукових баз даних», згідно з яким Каразінський
університет отримав доступ до наукометричних баз даних Web of Science та
Scopus терміном до 31 травня 2019 року за кошти держбюджету. Доступ до
світових інформаційних повнотекстових баз даних здійснюється з усіх
комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет через мережу університету.
Бази даних, доступ до яких надавався ЦНБ у онлайн-режимі
протягом 2018 року
№
з/п
1

2

3
4

5

6
7

1

1

Назва

Зміст

Бази даних, придбані за кошти держбюджету
БД від Clarivate Analytics – найвідоміша наукометрична
бібліографічна база даних наукових статей із престижних
періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій
із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів.
SCOPUS
Найбільша у світі наукометрична бібліографічна і
реферативна база даних та інструмент для відстеження
цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.
Бази даних, придбані за кошти університету
EBSCO
Мультидисциплінарна англомовна повнотекстова база, яка
містить понад 10 000 назв періодичних видань з усього світу.
CUL Online
Бібліотека
навчальної
літератури
–
понад
1 000
українськомовних навчальних посібників та підручників,
рекомендованих МОН України, з економічних, гуманітарних і
природничих наук.
Cambridge University
384 журнали – прикладні науки, бізнес-менеджмент, геонауки,
Press
гуманітарні науки, медицина, фізичні науки, математика,
соціальні науки.
Institute of Physics
Наукові періодичні видання бази даних IOPScience – архів
Publishing
понад 70 назв видань, 700 000 статей із різних розділів фізики.
Royal Society Publishing Журнали та архіви Лондонського Королівського Товариства з
біології, еволюції, екології, фізики, нанотехнологій, хімії,
медицини, математики, інженерії та ін.
Віртуальні бази даних бібліотеки Міжнародної інформаційної служби
Держдепартаменту США
(доступ у центрі «Вікно в Америку» ЦНБ)
eLibrary USA,
Понад 30 повнотекстових англомовних баз даних із
Academic OneFile,
суспільних і гуманітарних наук, медицини, мови і літератури,
Biography In Context,
філософії та релігії, освіти, бізнесу, природничих наук тощо.
Business Insights:
Global, CQ Researcher
Online, ebrary, JSTOR
та інші
Тестові доступи
BioOne
Журнали з біології, екології та питань охорони
Web of Science
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№
з/п
3

Назва

Зміст
навколишнього середовища.
Програма бази даних CAS (Chemical Abstracts Service),
підрозділу Американського хімічного товариства для пошуку
досліджень, яка забезпечує інтегрований доступ до найбільш
повного та авторитетного джерела посилань, речовин та
реакцій у хімії та суміжних науках (біологічні, біомедичні
науки, інженерія, матеріалознавство, сільськогосподарські
науки) у світі.

SciFinder

Обсяг

електронного

каталогу

(http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php) на 1 грудня 2018 року
складає близько 973 тис. записів і відображає інформацію про більш ніж 1 млн
463 тис. примірників. За 2018 рік до електронного каталогу ЦНБ зверталися
більш ніж 280 тис. користувачів з 124 країн світу, зафіксовано 344 тис.
відвідувань, близько 620 тис. переглядів сторінок сайту електронного
замовлення.
Роботу

з

електронним

архівом

університету

eKhNUIR

http://dspace.univer.kharkov.ua/?locale=uk у 2018 році було спрямовано на
розвиток цього ресурсу відкритого доступу і поширення результатів наукових
досліджень

університету

шляхом

розміщення

матеріалів

дослідників

самостійно та бібліотекою за їхнім дорученням. На кінець 2018 року в
електронному архіві репрезентовано 13 287 назв документів. За останній рік
його відвідали більше 48 тис. користувачів із 108 країни світу. Електронний
архів університету eKhNUIR зареєстровано у міжнародних гарвестерах
репозитаріїв ROAR та DOAR, він має власний міжнародний індекс ISSN 23108665, що надає йому статус повноцінного електронного видання, у якому
можна публікувати результати досліджень як у першоджерелі, нарівні з
друкованими періодичними виданнями. Згідно з Наказом МОН України № 707
від

4.07.2018

«Про

затвердження

Регламенту

роботи

Національного

репозитарію академічних текстів» триває робота з наповнення архіву
дисертаційними матеріалами. Виконання цих рішень має сприяти наповненню
архіву, підвищенню його рейтингу та підвищенню рейтингу університету
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взагалі, сприяти академічній доброчесності. Станом на грудень 2018 року в
архіві репрезентовано 316 дисертацій.
Електронний архів рідкісних видань і рукописів для науки і освіти
eScriptorium – (http://escriptorium.univer.kharkov.ua/?locale=uk) база даних, що
створюється бібліотекою, містить на 1 грудня 2018 року повні електронні версії
(або фрагменти) раритетних документів у кількості 2 116 назв, понад 8 000
примірників – і користується популярністю у різних країнах світу. У 2018 році
вдвічі зросла кількість користувачів архіву – 41 тис. зі 106 країн світу, понад 54
тис. відвідувань, майже 477 тис. переглядів сторінок сайту архіву.
Для електронних архівів eKhNUIR, eScriptorium, електронних ресурсів
створені

сторінки

у

соціальній

мережі

Facebook

https://www.facebook.com/dspace.univer.kharkov/
https://www.facebook.com/eScriptoriumCNB/
https://www.facebook.com/el.resursy.karazyn/.
Електронний каталог та електронні архіви ЦНБ працюють у режимі 24/7.
6.3. Культурно-просвітницька діяльність
У залах бібліотеки регулярно експонувалися книжкові виставки, серед
яких: виставки нових надходжень, тематичні виставки до ювілейних та
пам’ятних дат, виставки до університетських заходів.
Протягом 2018 року у ЦНБ усього було організовано 188 книжковоілюстративних і 5 художніх виставок, на сайті ЦНБ репрезентовано 5 нових
віртуальних виставок.
До 100-річчя від дня народження Олеся Гончара було організовано
змістовну

книжково-ілюстративну

виставку,

присвячену

видатному

письменнику, літературному критику, вихованцю Харківського університету.
До Дня знань експонувалася виставка «Харківський університет –
сторінки історії». На виставці було репрезентовано видання ХІХ–ХХІ ст., які
розкривають історію одного з найстаріших університетів Східної Європи.
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У листопаді – грудні 2018 року у ЦНБ розгорнуто книжковоілюстративну виставку, присвячену 100-річчю від часу заснування НАН
України. Окремі розділи експозиції присвячені 12-ти першим академікам УАН
та президентам НАН України. Частину експозиції складає література,
присвячена 100-річчю від дня народження Бориса Євгеновича Патона –
видатного українського ученого, визначного громадського діяча, талановитого
організатора науки, академіка НАН України, президента НАН України з 1962
року.
Загалом, у 2018 році у ЦНБ було проведено 412 різноманітні культурнопросвітницькі заходи різного спрямування: презентації видань, виставок, у
тому числі художніх, а також розмовні клуби, культурні та інформаційні
заходи, екскурсії бібліотекою.
6.4. Наукова і методична діяльність ЦНБ
Наукова робота в бібліотеці проводилася за такими напрямками:
організація, проведення та участь у науково-практичних конференціях,
симпозіумах, семінарах; упровадження інформаційних технологій, у тому числі
– у роботі з об’єктом Національного надбання; робота зі збереження фонду
книжкових пам’яток, вивчення фонду стародруків, розкриття й дослідження
провенієнцій, маргіналій на рідкісних виданнях; укладання бібліографічних
покажчиків; дослідження з історії Харківського університету і бібліотеки.
За поточний рік фахівці ЦНБ взяли участь у 24 науково-практичних
конференціях, семінарах, тренінгах, із них – 16 міжнародних.
Бібліотека за планом МОН України про проведення наукових, науковотехнічних заходів в Україні у 2018 році організувала і провела 4 наукові заходи.
У квітні 2018 року на базі Центру «Вікно в Америку» відбулися два семінари з
питань академічної доброчесності: «Librarians vs plagiarism: Бібліотекарі
проти Плагіату – питання академічної доброчесності» і «Академічна
доброчесність у навчально-виховних процесах». Партнерами заходу були:
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Посольство США в Україні, Харківський національний університет імені В. Н.
Каразіна, SAIUP (Проект сприяння академічної доброчесності в Україні).
У 2018 році започатковані засідання Академічного гурту «Experto crede»
(«Вірте

досвідченому!»).

У

першому

засіданні

взяли

участь

ректор

університету, академік В. С. Бакіров, проректор, академік М. О. Азарєнков,
члени-кореспонденти АН України М. О. Мчедлов-Петросян, Ю. Г. Шкуратов,
провідні вчені Каразінського університету, студенти університету, учні
загальноосвітніх шкіл м. Харкова, які поділилися своїми роздумами про роль
бібліотеки в освіті, науці, культурі. Також відбулася презентація біографічного
словника «Видатні поляки Харкова. 1805–1918 роки» (автор – професор
Л. Жванко).
У жовтні 2018 року ЦНБ спільно з Національною бібліотекою України
імені В. Вернадського організувала проведення V Науково-практичного
семінару «Ad fontes: збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації,
перспективи». У роботі взяли участь фахівці провідних бібліотек України,
інформаційні фахівці Латвії, Бельгії, працівники ТОВ «Цифрова країна»
(м. Київ) і ПП «Архівні інформаційні системи» (м. Київ).
Поза планом проведення конференцій для керівників центрів «Вікно в
Америку» та директорів бібліотек України з 5 до 7 червня 2018 року включно
на базі центру «Вікно в Америку» за підтримки Посольства США в Україні у
ЦНБ

відбувся

семінар

«Зміцнюємо

мережу:

комунікація,

співпраця,

координація». Мета заходу – створення можливостей для діалогу, обмінів та
ознайомлення молодих українців з інформаційними ресурсами, що стосуються
США, зміцнення мережі українських центрів «Вікно в Америку» завдяки
використанню електронних засобів комунікації, планування програм та їхньої
оцінки. У семінарі взяли участь 25 директорів бібліотек та 28 керівників
американських центрів з усієї країни.
Фонд книжкових пам’яток ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна як науковий
об'єкт, що має статус національного надбання з 2013 року, зосереджує в собі
унікальну скарбницю духовної культури людства. Цей фонд репрезентований
86

рукописними, рідкісними і цінними документами XII–XXI ст. – пам’ятками
вітчизняної і світової культури (85 000 одиниць зберігання). Велика частина
документів з цього фонду не має аналогів в інших бібліотеках України та поза її
межами.

Був виконаний комплекс необхідних робіт з його утримання,

збереження та розвитку. Важливим є застосування превентивних заходів:
створення цифрових копій унікальних об’єктів з метою подальшої консервації
оригіналів та забезпечення вільного доступу до них у мережі Інтернет для
використання у наукових дослідженнях істориків та краєзнавців.
У 2018 році за кошти, виділені Міністерством освіти і науки України,
продовжено розпочату у 2016–2017 роках роботу з реставрації та створення
цифрових копій особливо цінного періодичного видання – газети «Южный
край», яка виходила у Харкові щодня з 1 грудня 1880 року до 3 грудня 1919
року включно. Розміщено створену цифрову колекцію перших років видання (з
1880 року) в електронному архіві рідкісних видань і рукописів ЦНБ
eScriptorium на сайті бібліотеки.
У липні 2018 року ЦНБ разом із компанією «Цифрова країна» (м. Київ)
брала

участь

у

конкурсі

культурно-мистецьких

проектів

(проекти

національного партнерства) Українського культурного фонду, за результатами
якого отримали підтримку і фінансування фонду.
У вересні – листопаді 2018 року реалізовано заявлений проект із розробки
Електронного архіву української друкованої преси, завданням якого є
об'єднання

оцифрованих

ресурсів

бібліотек

та

архівів

для

надання

безкоштовного доступу з єдиного інтерфейсу до періодики, що видавалася на
території України та можливості повноцінного пошуку за текстами історичних
газет та періодичних видань. Актуальність проекту полягає в можливості та
перспективі надійно зберегти та надати доступ до історичних даних нашої
культурної спадщини.
15 листопада 2018 року відбулася презентація «Електронного архіву
періодичних видань «Back2News» (http://back2news.org), першою колекцією у
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якому розміщено понад 20 000 сторінок газети «Южный край» із фондів ЦНБ.
Архів має перспективу розширення та наповнення.
На початку 2018 року за Додатковою угодою № 4 до Договору № Н/1032014 від 11 лютого 2015 року на виконання робіт з утримання, збереження та
розвитку наукового об’єкта, що становить національне надбання Міністерством
освіти і науки України, та додатково з бюджету університету виділено кошти на
придбання

сучасного

широкоформатного

сканера,

призначеного

якісно

виконувати оцифрування документів різного виду, формату, типу оправи та
товщини корінця безпосередньо у бібліотеці. Цифрову колекцію з Фонду
книжкових пам’яток ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна буде репрезентовано у
вільному доступі через мережу Інтернет на сайті бібліотеки для використання у
наукових дослідженнях не лише в Україні, але й за її межами.
Продовжується

застосування

превентивної,

фазової

консервації:

реставрація, ремонтно-палітурні роботи, придбання і виготовлення спеціальних
папок, футлярів, контейнерів, що дасть змогу забезпечити зберігання
унікальних документів, – це практикується в найкрупніших світових
бібліотеках. Паралельно досліджується фізичний стан фонду книжкових
пам’яток. Проводиться моніторинг рукописних документів із метою вивчення
стану їхньої збереженості для подальшої консервації і реставрації. Вивчається
досвід зі збереження книжкових пам’яток провідних наукових бібліотек та
інших закладів України та зарубіжних країн.
ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна, як і протягом минулих років, очолювала
Харківське зональне методичне об'єднання бібліотек закладів вищої освіти III–
IV рівнів акредитації державної форми власності із сукупним фондом 22,8 млн
документів (об’єднує 35 бібліотек ЗВО Харківської, Полтавської і Сумської
областей).
У 2018 році завдяки гранту Посольства США в Україні було покращено
матеріально-технічну базу центру «Вікно в Америку»: придбано 5 нових
ноутбуків та 5 моноблоків для відвідувачів, телевізійну панель, а також 3Д-
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принтер із 3Д-сканером, встановлено та підключено супутникову антену, що
транслює американські канали новин.
Проведено ремонтні роботи частини приміщень ЦНБ у Головному
корпусі: виставкова зала, читальна зала № 6, Центр інтернет-технологій,
замінено частину вікон.
VIІ. КУЛЬТУРНА, ВИХОВНА І СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Культурна і виховна діяльність
Значну роль у формуванні світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій
молоді, передачі їй надбань попередніх поколінь, збереженні і збагаченні
культури народу відігравала позааудиторна виховна робота. Вона спрямована
на залучення молоді до багатств національної та світової культури і
загальнолюдських цінностей.
В університеті та на факультетах відбувалися численні виховні та
культурно-просвітницькі заходи. Серед загальноуніверситетських заходів слід
відзначити такі:
–

урочиста Асамблея вчених рад університету з нагоди 213-ї річниці

відкриття університету (29 січня 2018 року);
–

урочиста

церемонія

випуску

студентів

і

святковий

концерт

у

Харківському національному академічному театрі опери і балету імені
М. В. Лисенка (27 лютого 2018 року)
–

традиційний конкурс «Красуня університету–2018» (19 квітня 2018 року);

–

весняний міжвузівський фестиваль гумору команд КВК «Universe»

(5 квітня 2018 року);
–

традиційні Дні факультетів (квітень – травень 2018 року);

–

покладання квітів до пам’ятника студбатівцям (8 травня 2018 року);

–

третій міжвузівський фестиваль «Каразінські хорові зустрічі» за участі

хорових колективів ЗВО Харкова (21–25 травня 2018 року);
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–

урочиста церемонія випуску студентів і святковий концерт (26 червня

2018 року);
–

святкування

1

вересня

2018

року

«Дня

знань»

і

посвячення

першокурсників у студенти;
–

щорічний конкурс творчості першокурсників «Альма матер–2018» (22–

26 жовтня 2018 року) і гала-концерт та церемонія нагородження переможців
конкурсу творчості першокурсників «Альма матер – 2018» (16 листопада 2018
року);
–

вистава «Страждання на Гончарівці» експериментального театру «Нєфть»

до 240-річчя від дня народження Г. Квітки-Основ’яненка (29 листопада 2018
року);
–

міжвузівський фестиваль КВК «Universe» (5 грудня 2018 року)
Реалізація різноманітних форм та методів культурно-просвітницької

роботи здійснюється безпосередньо через творчі об’єднання та колективи
Культурного центру університету, що охоплюють понад 520 студентів:
– ансамбль народного танцю «Сонцеворот»;
– академічний студентський хор «Ad libitum»;
– інструментальний ансамбль;
– студентський театр;
– факультетські команди КВК;
– клуб шанувальників поезії;
– клуб інтелектуальних ігор «Фенікс».
Університетський студентський хор брав участь у фестивалі хорового
співу «Від Різдва до Різдва» у м. Дніпрі (26–28 січня 2018 року), де посів перше
місце. 27-28 березня 2018 року проходив міський конкурс художньої
самодіяльності «Студентська весна – 2018», у якому взяли участь представники
7 факультетів університету та стали лауреатами конкурсу.
У березні 2018 року на численні прохання студентів створено
студентський театр. На сьогодні керівники театру проводять регулярні заняття
зі сценічної мови, акторської майстерності, хореографії та пластики і готуються
90

до прем’єри вистави.
У зв’язку зі значним збільшенням кількості іноземних студентів особлива
увага приділяється роботі з формування чуйного і толерантного ставлення до
представників інших країн, залученню студентів-іноземців до громадського та
культурного життя університету, сприянню адаптації іноземців. Для іноземних
студентів за сприяння Культурного центру проводилися численні тематичні
уроки-концерти, творчі вечори і виставки. Студенти-іноземці постійно
залучалися

до

загальноуніверситетських

заходів

культурно-мистецького

спрямування.
Планування, організація та контроль провадження позаосвітньої та
соціально-виховної роботи з урахуванням національних і расових особливостей
студентів, традицій та корпоративної культури університету здійснюється
Навчальним

центром

соціально-виховної

та

позаосвітньої

діяльності

Управління якості освіти.
У 2018 році проведено низку заходів стосовно роботи кураторів
академічних груп та її наближення до системи тьюторства. З питань роботи
кураторів академічних груп круглий рік ведеться робота із заступниками
деканів – проводяться засідання з нагальних питань та електронною поштою
розсилаються методичні матеріали до кураторських годин. На базі Центру
працюють практикуючі психологи, які щоденно надають психологічні
консультації студентам та співробітникам університету. За рік психологи
надали понад 165 консультацій. У кінці травня 2018 року було проведено
моніторинг відвідування кураторами гуртожитків університету, результати
проаналізовано та доведено до відома адміністрацій факультетів.
Із метою виконання вимог пункту 2 Указу Президента України
№ 401/2017 від 02.12.2017 р. «Про внесення змін до пункту 3 Положення про
національний заклад (установу) України» та з метою забезпечення доступності
приміщень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром було
розроблено «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та
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інших

маломобільних

груп

населення

у

Харківському

національному

університеті імені В. Н. Каразіна».
Із нагоди Дня Героїв Небесної Сотні Центром на базі історичного
факультету 20 лютого 2018 року було організовано загальноуніверситетский
кінопоказ фільму «Небесна Сотня». А у квітні 2018 року спільно з
БО «Благодійний фонд «Харків з тобою» було організовано та проведено показ
фільму «Зберегти не можна зруйнувати», в якому порушено проблему
зникнення археологічних пам’яток України.
У зв’язку зі змінами у нормативних документах та оновленням системи
стипендіального забезпечення Навчальним центром соціально-виховної та
позаосвітньої діяльності було оновлено «Пам’ятку для студентів», де
систематизовані та викладені у доступній формі права та обов’язки усіх
учасників освітнього процесу. А восени 2018 року спільно із Центром
міжнародного співробітництва було розроблено та виготовлено «Пам’ятку для
іноземних

студентів»

англійською

мовою,

де

висвітлено

аспекти

життєдіяльності університету.
15 вересня 2018 року Центром було проведено екологічну акцію «День
чистих берегів», під час якої студенти та співробітники університету взяли
участь у суботнику на біологічній станції «Гайдари».
2 жовтня 2018 року Навчальним центром соціально-виховної та
позаосвітньої діяльності було організовано поїздку делегації університету до
села Волохів Яр для вшанування пам’яті вихованця університету Мирослава
Мисли, що героїчно загинув у зоні АТО 2 жовтня 2016 року.
Із метою популяризації донорського руху 25 жовтня 2018 року було
організовано та проведено «День Донора у Каразінському університеті», під час
якого працювала мобільна група Харківського обласного центру служби крові.
Понад 50 студентів і співробітників університету змогли стати донорами.
Навчальний центр соціально-виховної та позаосвітньої діяльності брав
активну участь в організації та проведенні відкриття першого студентського
простору в Україні «Karazin Student Hall».
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Крім того, за звітній період Навчальний центр соціально-виховної та
позаосвітньої діяльності:
- організував заходи з нагоди Дня Соборності, Дня пам’яті Героїв Крут,
Дня Героїв Небесної Сотні, 204-ї річниці від дня народження
Т. Г. Шевченка, роковин Чорнобильської катастрофи, Дня пам’яті та
примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня
Вишиванки, Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні,
Дня Конституції України, Дня Державного Прапора України, Дня
незалежності України, Дня визволення України, Дня Українського
козацтва та Дня захисників України, Дня Гідності і Свободи, Дня
пам’яті жертв Голодомору;
- організував

та

провів

презентацію

стипендіальної

програми

«Завтра.UA», а також реалізує проект у межах Каразінського
університету;
- сприяв реалізації на базі Каразінського університету міського
конкурсу студентських проектів «Харків – місто молодіжних
ініціатив», конкурсу на стипендію Харківського міського голови
«Обдарованість»;
- надав допомогу в організації заходів із нагоди фіналу XVII чемпіонату
України з футзалу серед закладів вищої освіти;
- провів моніторинг Міністерства освіти і науки серед студентів із
тимчасово окупованих територій України.
Напередодні Новорічних свят Студентська рада за підтримки ректорату
організувала Благодійний зимовий бал, під час якого було зібрано 400 000 грн.,
які передані Інституту охорони материнства і дитинства НАМН України для
придбання лікувальної апаратури.

93

7.2. Фізичне виховання та розвиток спорту
У 2018 навчальному році розпочато роботу з реалізації «Програми
розвитку фізичної культури та спорту», розрахованої на 2018-2021 роки.
Кафедра

фізичного

виховання

та

спорту

проводила

спортивно-

орієнтоване фізичне виховання шляхом організації груп з видів спорту з
урахуванням

інтересів

студентів

та

можливостей

спортивних

споруд

університету. Реформування вищої освіти, наслідком якого було вилучення
дисципліни «Фізичне виховання» як обов’язкової з навчальних планів на
перших курсах, значно зменшило кількість студентів, котрі займаються
фізкультурно-оздоровчою діяльністю в університетських спортивних спорудах.
Система організації навчального процесу з фізичного виховання дає змогу
кожному студенту університету реалізувати свої потреби у сфері фізичної
культури та спорту впродовж усього терміну навчання. Але у 2018 році такою
можливістю скористалися лише близько 2 500 студентів.
Проблема фізичного виховання студентів в університеті потребує
вирішення, особливо це стосується занять студентів на першому курсі.
Фактичне скасування обов’язкових занять не сприяє формуванню фізичної
культури першокурсника, ускладнює проведення традиційних студентських
змагань. Наразі можна спрогнозувати подальше скорочення кількості студентів,
які займатимуться фізичним вихованням в університетських спортивних
спорудах, оскільки такі заняття передбачено як факультативні на усіх
факультетах (за винятком медичного). Тому кафедрі фізичного виховання та
спорту у тісній співпраці з органами студентського самоврядування необхідно
терміново шукати нові форми роботи.
Минулого року зусиллями ректорату, студентської профспілкової
організації і кафедри фізичного виховання та спорту продовжено роботу з
обладнання та забезпечення інвентарем спортивних кімнат у студентських
гуртожитках № 6, № 9 та № 10, де студенти за місцем проживання мали змогу
займатися поліпшенням стану свого здоров’я засобами фізичної культури.
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Основою

спортивно-масової

діяльності

в

університеті

є

якісно

спланована робота спортивних секцій і фізкультурно-оздоровчих груп, а також
система

спортивних

змагань

серед

факультетів.

У

68-й

Спартакіаді

університету взяли участь 733 студенти. У першій групі факультетів у
комплексному

заліку

Спартакіади

перемогла

команда

економічного

факультету, друге місце посіла команда факультету міжнародних економічних
відносин та туристичного бізнесу, третє – медичного факультету. У другій
групі перемогли студенти екологічного факультету, друге місце посіли
студенти фізико-енергетичного факультету, третє – біологічного факультету.
Крім традиційної студентської Спартакіади, було проведено: спортивне
свято першокурсників; кубки студентського профкому з настільного тенісу,
волейболу, бадмінтону та чирлідингу. У 19-му кубку ректора з міні-футболу, в
якому разом зі студентами змагалися випускники університету, вперше за
історію цього турніру перемогли студенти факультету радіофізики, біомеидчної
електроніки та комп’ютерних систем. Проведено багато спортивних турнірів на
факультетах, а також турнір з міні-футболу серед іноземних студентів
Інституту міжнародної освіти. Напруженість боротьби за перемогу в кожному
турнірі та активна підтримка вболівальників команд протягом останніх років
свідчать про зростання інтересу до занять фізичною культурою та спортом в
університеті як серед студентської молоді, так і серед працівників університету.
Провідні спортсмени університету у 2018 році досягли значних успіхів у
спортивних змаганнях найвищого рівня. Студентка соціологічного факультету
Марина Литовченко стала чемпіонкою світу у змаганнях з настільного тенісу.
Олена Борисенко (соціологічний факультет) стала багаторазовою призеркою
чемпіонатів України та Всеукраїнських змагань зі стрільби з лука.
Срібним призером юніорського чемпіонату Європи зі стрільби з лука став
Микита Кравчук (фізико-енергетичний факультет), який виконав на цих
змаганнях норматив майстра спорту України міжнародного класу. Микита
також переміг у загальному заліку юніорського кубку Європи.
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Олег Першин (юридичний факультет) та Максим Зіновьєв (факультет
геології, географії, рекреації і туризму) стали призерами чемпіонату Європи з
таеквон-до ІТФ, багаторазовими переможцями чемпіонату та кубку України.
Обидва студенти також є майстрами спорту України міжнародного класу.
Студентки нашого університету стали срібними та бронзовими призерами
чемпіонату Європи з чирлідингу у номінаціях «Чер-Данс-дует» та «Чер-Данскоманда». Протягом навчального року дівчата також неодноразово перемагали
та ставали призерами Всеукраїнських змагань, отримали понад 100 медалей
різного ґатунку.
Понад 300 студентів університету займаються у групах спортивного
виховання. Минулого року переможцями обласної студентської Спартакіади
стала команда Каразінського університету з футзалу, серед призерів цих
змагань – чоловічі команди з баскетболу та волейболу, бадмінтону, настільного
тенісу, шахів, чирлідингу та скелелазіння. У загальнокомандному заліку
університет посів сьоме місце серед ЗВО Харківщини, однак слід зазначити, що
не було проведено змагань з пляжного волейболу та боксу, що суттєво
вплинуло на загальнокомандні результати..
Команди з ігрових видів спорту успішно виступали в обласних
студентських лігах. Волейболісти стали переможцями таких змагань, а
баскетболісти вибороли друге місце.
Вперше в історії команда Каразінського університету стала чемпіоном
України з футзалу серед закладів вищої освіти. Слід відзначити не лише
яскраву і впевнену перемогу нашої команди, але й вдалу організацію фінальної
частини цього турніру, що відбулася у Харкові.
Щодо стану спортивних споруд ХНУ імені В. Н. Каразіна: університет
має дві кращі в Україні спеціалізовані бази – тенісний комплекс «Унікорт» та
споруди фехтувального сектору спорткомплексу «Каразінський». Минулого
року завершено капітальний ремонт спортивної зали фізико-технічного
факультету.
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Водночас,

спортивна

інфраструктура

університету

потребує

реконструкції і капітального ремонту. Наразі розробляється комплексний
проект реконструкції спорткомплексу, спортивних зал у навчальних корпусах
на майдані Свободи – і протягом найближчих трьох років планується провести
ці масштабні роботи. Вони, хоча і потребують значних фінансових витрат, але є
вкрай необхідними для нашого університету. На спорткомплексі розпочато
роботу з огородження території та ремонту тренажерної зали, на початку 2019
року заплановано розпочати ремонт душових та зали боксу, а також зали
настільного тенісу та бадмінтону у Північному навчальному корпусі.
Усе це свідчить про те, що нам потрібно кардинально змінити підхід до
розвитку фізичної культури і спорту в університеті, експлуатації наших
спортивних споруд – як для потреб студентів та працівників, так і для надання
комерційних фізкультурно-оздоровчих послуг, що мають компенсувати витрати
на утримання спортивних об’єктів значно більшою мірою, аніж це було
минулого року.
VIIІ. МУЗЕЙНО-ВИСТАВКОВИЙ КОМПЛЕКС УНІВЕРСИТЕТУ
8.1. Музей історії університету
Співробітники музею проводили

екскурсійну, фондову, виставкову,

методичну, науково-дослідну, навчальну, профорієнтаційну та просвітницьку
роботу. У 2018 році за підтримки університету та Харківської обласної
організації профспілки працівників освіти і науки України була проведена
реекспозиція центральної частини музею та встановлено 6 інтерактивних
панелей. Наразі співробітники музею ведуть роботи зі створення спеціального
контенту, що відобразить сучасну історію університету. Для посилення
інтерактивної складової під час роботи з відвідувачами було створено
реконструкції форми професора університету початку ХІХ століття та
студентської тужурки початку ХХ століття.
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Протягом 2018 року музей відвідали близько 4 тис. студентів, слухачів
Інституту міжнародної освіти, Центру післядипломної освіти, школярів (у
межах проекту «Відкрий для себе Каразінський»), гостей університету, у тому
числі – посол Італії та делегації з Естонії, Туреччини, Латвії, Румунії, Кореї,
Китаю, Італії, Німеччини, Гани та Нігерії. Усього було проведено 157
екскурсій.
У 2018 році до фондів музею надійшло понад 100 одиниць зберігання, які
пройшли наукову обробку й були розміщені у фондосховищі. Серед них –
подарунки випускника 1968 року фізико-технічного факультету Х. Шакарчі та
нагороди завідувача кафедри російської мови Н. О. Федотової, Поповнювалася
та упорядковувалася музейна бібліотека, триває каталогізація фотоархіву та
створення електронного каталогу фондів.
Протягом звітного періоду організовано та проведено 4 тимчасові
виставки, серед яких: «Студентське життя в карикатурі», «Жіноча освіта у
Харкові в ХІХ – на початку ХХ століття», «Виставка нових музейних
надходжень» та «Українські сліди на Пйотрковській землі» (на матеріалах
Державного архіву м. Пйотрков, Польща). До Дня Перемоги було проведено
акцію «Любов, збережена в листах», до якої було знято відеоролик, та спільно з
музеєм «Висота маршала І. С. Конєва» підготовлено виставку «Жіночі долі,
обпалені війною». Музей взяв участь в акції до Дня вшанування пам’яті жертв
голодоморів та у Дні випускника. Інформацію про музейні заходи було
розміщено в мережі Інтернет та висвітлено на місцевому телебаченні і в пресі.
На базі музею було організовано заняття з курсів «Вступ до
спеціальності» (1 курс) та музейну практику для студентів (2 курс) історичного
факультету, курсу «Інновації в музейній справі» (1 курс магістратури), а також
курсу «Музейний менеджмент» для студентів факультету міжнародних
економічних відносин та туристичного бізнесу, заняття з музеєзнавства для
студентів Харківської державної академії культури. Для студентів 1 курсу
історичного факультету до Дня заснування університету проведено квест з
історії університету. У межах Малого Каразінського університету на базі музею
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продовжує роботу гурток для школярів «Майстерність історика». Упродовж
2018 року в музеї відбувалися засідання Клубу університетських історій.
У музеї щороку складається «Календар пам’ятних дат університету»,
ведуться електронні книги «Почесні доктори» та «Заслужені професори»
Харківського

університету,

«Хроніка

подій

університетського

життя».

Створюються бази даних університетських «місць пам‘яті», іменних аудиторій
університету, пам’ятних дошок, присвячених професорам і видатним особам,
пов’язаних з діяльністю університету. На базі музею спільно з історичним
факультетом триває реалізація усноісторичного проекту «Образи науки:
Харківський університет в 1940–1980-х роках». Наразі зібрано більше 300
інтерв’ю вихованців, викладачів та співробітників університету.
8.2. Музей природи
Одним із пріоритетних напрямків музейної діяльності є науковоекспозиційна робота. У Музеї розпочаті роботи з реекспозиції та реконструкції
існуючих наукових експозицій, які впродовж декількох років свого існування
втратили оригінальність та інформаційну цінність. Зокрема, за звітний період
розпочато роботи з реекспозиції та впровадження нових наукових розробок у
експозиційних залах «Комахи», «Голкошкірі», «Земноводні та плазуни». У цих
залах було зроблено ремонт, проведено столярні та скляні роботи, придбано
металеві конструкції для вітрин. Також співробітниками музею було
виготовлено 18 експозиційних вітрин. У залах «Комахи» та «Голкошкірі»
триває художнє оформлення експозицій. Відповідно до науково-експозиційних
розробок було художньо оформлено та змонтовано над вітринами 15-метровий
тематичний фриз.
Науковими співробітниками музею у 2018 році було розроблено 5 нових
наукових експозицій.
За звітний період співробітниками музею було виконано декілька
науково-дослідних робіт. А саме: за внутрішньо-університетською тематикою
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на тему «Низькомолекулярні інгібітори фосфоліпази зміїної отрути як
перспективні ліки у разі укусів гадюки Нікольського». За результатами цієї
роботи на Третьому щорічному регіональному науковому симпозіумі, який
проходив у межах концепції «Єдине Здоров'я» за підтримки ПЗБЗ в Україні
було репрезентовано доповідь «Інгібітор фосфоліпази А2 Вареспладиб як
потенційна

заміна

для

сироватки

під

час

лікування

укусів

гадюки

Нікольського». Із метою вивчення реінтродукції довгохвостої сови та
проведення

спільних

досліджень

зі

співробітниками

Вроцлавського

університету було відряджено до Польщі та Австрії наукового співробітника
музею. За грантом Національного географічного товариства (США) «Вглиб лісу
Гарена» було здійснено експедиційний виїзд до Ефіопії. На базі музею
науковцями інституту Палеобіології польської Академії наук були проведені
наукові дослідження викопної фауни девонських брахіоподів Святошських гір
Польщі колекції Д. Соболєва. Науковці музею в межах проекту програми
«Транскордонне співробітництво Польща – Білорусь – Україна 2014–2020»
виступили з доповідями на двох міжнародних наукових конференціях, які
відбулися у Львові та Івано-Франківську під патронатом прем’єр-міністра
Польщі пана Матеуша Маровецького.
Колекції

музею

широко

використовуються

в

дослідженнях,

які

проводяться фахівцями музею, вітчизняними вченими та спеціалістами з-за
кордону. За результатами наукових досліджень було опубліковано у фахових
міжнародних та вітчизняних видавництвах 12 статей. У 2018 році підготовлено
до друку каталог орнітологічної колекції Музею природи, де птахи визначені
згідно із сучасною систематикою, а їхні назви перекладено українською мовою.
У 2018 році вийшла друком ілюстрована «Енциклопедія динозаврів».
Із метою підвищення свого професійного рівня наукові співробітники
проходять стажування в іноземних установах. У січні 2018 року науковий
спеціаліст з ентомології пройшов стажування в Natural History Museum
University of Oslo (Norway) за програмою «Training the new generation of
entomologists in DNA-based molecular methods – international network (EntoMol)»
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(project number CPEA-LT-2016/10140).
Співробітники Музею природи протягом звітного періоду співпрацювали
із

Зоологічним

музеєм

Осло

(Норвегія),

заповідником

Дюрренштайн

(Німеччина), лабораторією лісової біології Вроцлавського університету,
інститутом Палеобіології польської Академії наук.
Згідно

з

науковими

договорами

Музей

природи

співпрацює

з

Національними природничими парками: «Пирятинським» Полтавської області,
Карпатським біосферним заповідником Закарпатської області.
Важливим напрямком роботи наукових співробітників Музею природи є
фондова робота з поповнення музейних біологічних та геологічних колекцій,
збереження експонатів, інвентаризації, визначення, консервації та реставрації.
У 2018 році було завершено роботу зі створення фотокаталогу експозиційного
матеріалу. Із метою впорядкування єдиної книги надходжень музейного
матеріалу здійснюється робота з пошуку першоджерел та облік надходжень до
музею. Ведеться робота зі створення електронної бази даних фондового та
експозиційного матеріалів. У 2018 році було заінвентаризовано нових
надходжень 682 одиниці зберігання.
Із кінця ХІХ століття у музеї працює реставраційно-таксидермічна
лабораторія, без якої існування природничого музею неможливе. Для
виконання реставраційних та таксидермічних робіт використовуються нові
методи, матеріали та обладнання, які дозволяють створювати динамічні
високохудожні експонати тварин. У 2018 році було зроблено 9 опудал птахів та
1 варана. Особливою відмітними є опудало чорного грифа та варана 2,75м
завдовжки.
Музей є консультативним науково-методичним центром для краєзнавчих
музеїв України, для викладачів закладів вищої та середньої освіти, фахівців
науково-дослідних

установ.

Експозиції

та

наукові

колекції

музею

використовуються для написання курсових та дипломних проектів студентами
ХНУ та інших ЗВО міста.
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Колектив Музею природи є повноправним членом міжнародного
об’єднання музеїв та професійних музейних працівників ICOM і бере активну
участь у роботі Міжнародної асоціації ICOM, де має свого представника у Раді
природничої секції ICOM України.
Для розширення інформаційного простору музей має свій сайт, на
сторінках якого висвітлюються всі новини життєдіяльності музею. Відвідувачі
сайту можуть віртуально оглянути експозицію за допомогою 3D-панорамної
екскурсії залами музею.
За звітний період сайт Музею природи відвідало більше 10 тис. осіб.
Триває робота з розвитку туристичного проекту izi.Travel. На деяких
експонатах в експозиціях розміщуються QR-коди, завдяки чому відвідувач
може отримати докладну інформацію про них за допомогою мобільного
пристрою.
Із метою поширення природничо-наукових знань серед населення Музей
природи веде екскурсійно-лекційну роботу за 16 темами. Екскурсії проводяться
українською, англійською та російською мовами. За 2018 календарний рік у
музеї проведено більш ніж 2 100 тис. екскурсій та занять. Музей відвідали
33 000 відвідувачів. Також Музей проводить благодійні екскурсії для
малозахищених верств населення, яких за звітний період було прийнято
близько 4 тис. осіб.
8.3 Музей археології
У 2018 навчальному році Музей археології ХНУ імені В. Н. Каразіна,
продовжував працювати як навчальний, науковий та музейно-методичний
центр. Музей працював за декількома основними напрямками: екскурсійна
діяльність, наукові дослідження, фондова-архівна робота, профорієнтаційні
заходи та навчальна робота зі студентами та школярами.
У 2018 році до фондів Музею надійшло 5 640 знахідок. Архів Музею
поповнили 6 наукових звітів про розкопки та розвідки в Харківській та
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Полтавській областях.
Постійну експозицію за 2018 рік оглянули близько15 000 відвідувачів.
Для популяризації університетської освіти та висвітлення наукового
вкладу харківських вчених у розробку проблем археології Східної Європи
співробітники Музею археології проводили екскурсії для різних категорій
населення. Усього за 2018 навчальний рік було проведено понад 550 екскурсій.
Завдяки активній роботі двох археологічних експедицій університету
щорічно збільшуються фонди музею. Зокрема, за звітний рік до музею
надійшли цікаві артефакти доби раннього заліза та пізнього римського періоду.
Музей веде активну наукову роботу. Працівники Музею є керівниками та
науковими співробітниками археологічних експедицій, проводять дослідження
на території Полтавської (Більське городище) та Харківської (Циркунівське
городище, курганний могильник поблизу м. Дергачі) областей, беруть участь у
роботі наукових конференцій, мають наукові публікації. Експедиції оснащені
сучасними геодезичними приладами та пошуковою технікою.
У квітні 2018 року співробітники Музею у репрезентували результати
новітніх досліджень Більського городища на науковій конференції у м. Люблін
(Польща), підтримують тривалі наукові зв’язки з вченими різних країн. Згідно з
договором про співробітництво з Тартуським університетом та Естонським
біоцентром (м. Тарту, Естонія), продовжено роботу з вивчення давнього
населення України.
У цілому, протягом 2017/2018 навчального року науковці музею
підготовили 11 наукових статей, взяли участь у роботі 2 проблемних наукових
семінарів, 15 наукових конференцій, у тому числі – 4 міжнародних.
Важливим напрямом діяльності музею є виставкова робота. Щорічно за
участю його співробітників проводяться виставки досягнень польових сезонів.
У березні 2018 року у Виставковій залі Музею відкрилась тимчасова
виставка «Межі сакрального: культові предмети населення Лісостепової
Скіфії»,

яка

розкрила

нові

грані

уявлень

землеробського

населення

Лісостепової Скіфії, а також внесок вчених нашого університету в дослідження
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поселень та поховань початку раннього залізного віку, дозволила ознайомитися
з новими матеріалами фондів.
У вересні 2018 року у Музеї було репрезентовано виставку 3D-моделей
черепів стародавніх людей «Печать пращурів», під час якої можна було
прослідкувати не лише еволюцію людства з найдавніших часів, але й дізнатися
цікаві факти про першовідкривачів давніх гомінід.
На базі Музею працюють археологічні гуртки для школярів та студентів,
протягом навчального року проведено лекції, секційні засідання таких
конференцій: краєзнавча конференція, «Проблеми досліджень та охорони
культурно-історичної спадщини» (листопад, 2018 року); Луньовські читання
(квітень 2018 року), Каразінські читання (квітень 2018 року), Краєзнавча
конференція.
У березні 2018 року на базі Музею за підтримкою Ради молодих вчених
Інституту археології НАН України та Всеукраїнської громадської організації
«Спілка археології України» пройшла дитяча науково-практична конференція
«Археологіум», у якій взяла участь учнівська молодь із різних міст України
(Києва, Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Чугуєва, Кіровоградської області,
Харкова).
У листопаді 2018 року відбулася міжнародна наукова конференція
«Чорне море та Причорномор’я як контактна зона цивілізацій і культур
(IX Дринівські читання)», одна із секцій проходила на базі Музею археології.
Учасники та гості конференції відвідали постійну експозицію Музею.
Із метою проведення профорієнтаційної роботи співробітники Музею
взяли участь у заході «Пізнай Каразінський» (15 травня –16 червня 2018 року)
та «Ніч музеїв» (травень, 2018 року).
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8.4. Навчальний центр «ЛандауЦентр»
За 2018 календарний рік «ЛандауЦентр» зусиллями університету, а також
різноманітних організацій та інституцій проводив активну просвітницьку,
популяризаторську та профорієнтаційну роботу. Зокрема, було проведено
більш ніж 30 науково-просвітницьких заходів, серед яких – інтерактивна
виставка «Німеччина – країна винахідників: модуль «Дослідження»», створена
у співпраці з товариством імені Фраунгофера та товариством імені Макса
Планка, яку «ЛандауЦентр» організовував з ініціативи Німецького культурного
центру Goethe-Institut при Посольстві ФРН в Україні, «Життя в краплині води»
за участю юннатів Харківського зоопарку, «Інтерактивна фізика» за підтримки
кафедри експериментальної фізики, «Солодка математика», «День числа Пі» за
участю вихованців Малого Каразінського університету і Центру довузівської
освіти; «Убезпеч життя!» у співпраці з Харківською обласною організацією
Товариства Червоного Хреста України; День науки за підтримки видавництва
«Ранок», Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості та
ЦДЮТ №1 та багато інших заходів.
За звітний період «ЛандауЦентр» відвідали тисячі людей із різних
куточків України. Полтава, Мелітополь, Запоріжжя, Слов’янськ, Енергодар,
Новомосковськ, Павлоград, Охтирка, Сєвєродонецьк, Суми, Краматорськ,
Дніпро та інші – така географія відвідувачів «ЛандауЦентру». Центр плідно
співпрацює з туристичними фірмами, а саме: «Аби не дома», «Краєвид»
(м. Полтава),
(м. Енергодар),

«Ново-Тур»

(м. Новомосковськ),

«Лечу-куда-хочу»

«Веселий

(м. Мелітополь),

глобус»

«Веста-Тревел»

(м. Запоріжжя) та іншими. Допомагає розширити географію відвідувачів проект
«Пересувна виставка цікавої науки».
«ЛандауЦентр» отримав від компанії 2ГІС третє місце в номінації
«Дитячі розваги» за 2017 рік, а також у 2018 році був нагороджений дипломами
і подяками від EdCamp Ukraine, Департаменту науки і освіти ХОДА,
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ГО «ФеМеЛі», Харківського обласного благодійного фонду «Соціальна служба
допомоги» тощо.
У «ЛандауЦентрі» було поповнено парк наукових експонатів –
насамперед такими науковими зразками, як «Модель гравітаційного поля»
(«Воронка»), «Електромагнітна гармата» («Ракета»), «Стояча хвиля», «Чудеса
низького тиску: вакуум-машина», «Потоки Бернуллі» та іншими. Парк постійно
оновлюється і поповнюється згідно з основними цілями «ЛандауЦентру».
8.5.

Культурно-просвітницький

центр

сучасного

мистецтва

«ЄрміловЦентр»
Протягом 2018 календарного року в ЄрміловЦентрі проведено 10
виставкових проектів, серед яких виставка «Лесь Курбас в Харкові» (куратор
виставки Вірляна Ткач, Нью-Йорк, США), підсумкова виставка британських і
українських художників, X міжнародна трієнале екологічного плакату «4-й
Блок»: «Жіночий погляд: Заклик до дії» та інші.
Окрім

виставкових

«ЄрміловЦентр» проходили

проектів,

у

центрі

сучасного

мистецтва

майстер-класи художників, дизайнерів та

архітекторів, лекції з історії українського авангарду, сучасного мистецтва та
графічного дизайну, дискусії, конференції, перфоманси та кінопокази.
Спільно з Chekachkov Photo Academy організовано освітню програму та
виставку «Акомодація», Гамлет Зінківський і арт-студія «Bob Basset»
репрезентували проект «Предмети» у вересні – жовтні 2018 року; на виставці
під назвою «La Dolce Vita» студенти Дитячої архітектурної школи
репрезентували свої погляди на нові цінності в архітектурі та розвитку міст.
Відбулися виставки Олени Кудінової та Ніни Мурашкіної.
ЦСМ «ЄрміловЦентр» організував Школу культурних менеджерів
«Практикум» для всіх, хто цікавиться креативними індустріями та проведенням
мистецьких проектів. Лекції та заходи школи відбувалися протягом жовтня –
листопада 2018 року. У грудні 2018 року до 100-річчя Академії наук України в
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ЄрміловЦентрі відкрилася виставка плакатів «Харків Науковий: очима молодих
дизайнерів»
8.6. Художня галерея імені Генріха Семирадського
Протягом 2018 календарного року Художній галереї імені Генріха
Семирадського відбулося 9 виставкових проектів.
Упродовж 2018 року галерея приймала у себе фестиваль «Французька
весна в Україні»: виставка рисунків із графічної адаптації Кирила Горішнього і
Міхая Тимошенка історичної повісті Івана Франка «Герой поневолі» та
виставка фотографій Аделіни Кейл «Маленькі розлади світу».
З успіхом пройшла виставка видатного художника та педагога Євгена
Спіцевича «Біля причалу», де було репрезентовано його графічні роботи
60-70-х років ХХ сторіччя.
Спільно з Генеральним консульством Республіки Польща в Харкові
проведено виставково-дослідний проект «Час Федецького» (куратор –
Володимир Оглоблін) про історію фотографії в Харкові та перших фотографів,
яким саме і був Альфред Федецький.
Також у галереї було організовано персональні проекти художників:
Євгена Світличного, Олексія Хомича, Олександра Гладкого.
Організовано виставку спільно з університетським Центром краєзнавства.
Діяльність галереї включає також кінопокази, творчі вечори та зустрічі з
митцями.
8.7. Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька
Співробітники Центру особисто і в складі авторських колективів взяли
участь у підготовці й виданні 7 монографій («Проблеми освіти та виховання на
сторінках православних періодичних видань Харківської єпархії 1862–
1917 років»

(Г. А. Бондаренко),

«Симфонія

кольорів

Віктора

Ковтуна»
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(С. М. Куделко, О. Г. Павлова та ін., за заг. ред. В. С. Бакірова), «Харківський
університет і література. Антологія творів випускників, викладачів і студентів»
(О. І. Вовк та ін., за заг. ред. В. С. Бакірова і Ю. М. Безхутрого).
Здійснено доповіді на 24 наукових та науково-практичних конференціях в
Україні, Білорусі та інших країнах. Було взято участь в організації 7 наукових
конференцій. У тому числі за ініціативи співробітників ТронькоЦентру вперше
працювала англомовна секція у межах 36-ї Міжнародної краєзнавчої
конференції молодих учених.
О. І. Вовк

розробила

і

впровадила

в

освітній

процес

курс

«Харківщинознавство» для вчителів міста й області. Центр являє собою базу
практик краєзнавчої, музеєзнавчої та екскурсійної спрямованості.
Протягом 2018 року різним установам та окремим громадянам було
надано більше 50 довідок краєзнавчого характеру. Центр підтримує зв’язки з
різноманітними

національно-культурними,

конфесійними

та

іншими

об’єднаннями, а також бере участь у виконанні проектів міської та обласної
адміністрацій (розробка туристичних маршрутів у межах території Харківщини,
проект «Харків дипломатичний» та ін.).
Було організовано виставки та онлайн-виставки, серед яких слід
відзначити

виставку

в

університетській

Художній

галереї

імені

Г. Семирадського «Українська писанка: закарбовані грані духовного» та ін.
Протягом 2018 року відбулося 7 виступів на телебаченні (С. М. Куделко,
О. І. Вовк), а також в інших ЗМІ.
ІX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2018 році університет приділяв велику увагу розвитку міжнародного
співробітництва, що є однією з важливих умов позиціонування в міжнародному
науково-освітньому просторі. Діяльність університету в галузі міжнародних
зв’язків здійснювалася в таких напрямах: оптимізація інфраструктури
міжнародної діяльності університету, що сприяє поглибленню міжнародної
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співпраці університету; співробітництво із закладами вищої освіти та
установами

зарубіжних

країн;

відрядження

викладачів,

співробітників,

докторантів, аспірантів і студентів за кордон для участі в наукових
конференціях, школах, тренінгах та мовних курсах, проведення наукових
досліджень, стажування, читання лекцій, навчання тощо; прийом іноземних
фахівців і дипломатичних делегацій в університеті; участь структурних
підрозділів університету та окремих викладачів, співробітників, докторантів,
аспірантів і студентів у конкурсах для отримання стипендій та грантів
міжнародних організацій і фондів.
На сьогодні університет має двосторонні договори про співробітництво з
171 ЗВО/організацією-партнером із 45 країн світу, в тому числі – із 15 країн
Європейського Союзу. У міжвузівському співробітництві активно брали участь
факультети: біологічний, геології, географії, рекреації і туризму, економічний,
екологічний,

іноземних

мов,

історичний,

математики

і

інформатики,

радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем, соціологічний,
хімічний, фізико-технічний, фізичний, а також НДІ астрономії, Музей природи,
Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, Інститут
Конфуція, Центральна наукова бібліотека, Управління міжнародних відносин
та інші структурні підрозділи університету.
Університет протягом 2018 року підписав договори, меморандуми, угоди
про співробітництво з Інститутом зоології Національної академії наук
Азербайджану;

Державним

науково-виробничим

об’єднанням

«Науково-

практичний центр» Національної академії наук Білорусі з біоресурсів
(Білорусь); Талліннським університетом (Естонія); Університетом Барселони в
межах Програми Еразмус + (Іспанія); Державним науковим ліцеєм імені
Галілео

Ферраріс,

Католицьким

Університетом

Святого

Серця,

Амброзіанською Академією в Амброзіанській бібліотеці, Університетом
Мессіни (Італія); Шаньдунським науково-технологічним університетом (КНР);
Вентспільським університетом прикладних наук (Латвія); Інститутом д-ра філ.
Яна-У. Сандала (Норвегія); Державним університетом прикладних наук у
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Ломжі, Краківським економічним університетом, Університетом імені Марії
Кюрі-Склодовської, Університетом Казимира Великого в Бидгощі (Польща);
Компанією «Тез Тур», Університетом Мальтепе (Туреччина); Університетом
Ніцци Софії Антиполіс/Університетом Лазурного Берега, Університетом
Лазурного Берега (Франція); Університетом Чубу (Японія).
Також

підписані оновлений Договір про академічне, наукове та

культурне співробітництво з Університетом Севільї (Іспанія);

угода щодо

спільної магістерської програми «Прикладна та міждисциплінарна математика»
у межах чинного договору про співробітництво з Університетом Л’Аквіла
(Італія); рамкову угоду про створення Українсько-Марокканського освітнього
центру – в межах чинного договору з Університетом імені Хассана І (Марокко);
договір про реалізацію спільної програми освіти магістрів з напрямку
підготовки «Прикладна математика» (спеціалізація – «Механіка») – в межах
чинного договору з Політехнічним університетом Лодзі (Польща); протокол
програми обміну «Мевлана» з Університетом Артвін Чорух (Туреччина);
Університетом Париж-Південь (Франція).
Підписано Меморандум про взаєморозуміння та розвиток академічного
співробітництва

в

межах

чинного

договору

з

Варненським

вільним

університетом імені Чорноризця Храбра (Болгарія).
Усього за 2018 рік кількість відряджених за кордон викладачів,
співробітників, докторантів, аспірантів і студентів університету, в тому числі в
межах міжвузівського співробітництва, за всіма напрямами склала 610 осіб (з
них викладачів, співробітників та докторантів – 354 особи, аспірантів – 18 осіб
та студентів – 238 осіб), які виїздили до 46 країн. Найбільше закордонних
відряджень було на факультетах економічному, геології, географії, рекреації і
туризму, іноземних мов, математики і інформатики, міжнародних економічних
відносин та туристичного бізнесу, медичному, фізико-технічному, фізичному,
ННІ «Каразінська школа бізнесу», а також в Управлінні міжнародних відносин.
Університет прийняв із-за кордону, в тому числі в межах міжвузівського
співробітництва, 486 осіб з 38 країн. Майже всі факультети приймали іноземців,
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але найбільше їх було на факультетах: екологічному, геології, географії,
рекреації і туризму, іноземних мов, історичному, математики і інформатики,
соціологічному, філософському, хімічному, юридичному, а також в Інституті
Конфуція, ННІ міжнародної освіти, Управлінні міжнародних відносин та
Центральній науковій бібліотеці.
З ініціативи іноземних державних та громадських установ у 2018 році в
університеті відбулася низка заходів міжнародного значення. Університет
відвідали дипломати Болгарії, Єгипту, Італії, КНР, Лівану, ОАЕ, Польщі,
Румунії, США, ФРН та Швейцарії, які виступали з лекціями для студентів і
викладачів університету, брали участь у конференціях і круглих столах та
інших заходах.
Серед міжнародних заходів, що відбулися в університеті, можна, зокрема,
відзначити:
– візити 21–22 лютого 2018 року 25 квітня 2018 року Надзвичайного
і Повноважного Посла Італійської Республіки в Україні пана Давіде Ла Чечіліа
для зустрічі з керівництвом університету з метою знайомства та обговорення
стану й перспектив двосторонніх зв’язків в освітній та науковій галузях;
– візит 15–16 березня 2018 року заступника аташе з питань культури
Посольства США в Україні Гаффарі Куроса;
– візит 22 березня 2018 року Надзвичайного і Повноважного Посла
Республіки Ліван в Україні пана Алі Дахера;
– візит 29 березня 2018 року Першого секретаря, начальника відділу
з питань освіти Посольства КНР в Україні Ван Дацзюня, та Третього секретаря
з питань освіти Лю Тай;
– неодноразові візити Генерального консула Республіки Польща у
Харкові Януша Яблонського та віце-консула Генерального консульства
Республіки Польща у Харкові Яна Здановського та заходи за їх участі;
– засідання круглого столу «Інститут Конфуція – міст між Україною і
Китаєм: історія, сьогодення, перспективи», проведення Х Наглядової Ради та
обговорення питань перспективи розвитку Інституту Конфуція Харківського
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національного університету імені В. Н. Каразіна за участі делегації Посольства
Китайської Народної Республіки в Україні у складі першого секретаря,
начальника відділу з питань освіти пана Ван Дацзюнь, військового аташе пана
Сяо Сяотяан, третього секретаря з питань освіти пан Лю Тай та делегації
Аньхойського університету (м. Хефей) на чолі з проректором паном Сюе
Чжаомін;
– візит 5 червня 2018 року делегації дипломатів країн Вишеградської
групи;
– візит 21 червня 2018 року делегації Королівського інституту
міжнародних відносин «Чатхем Хаус» (м. Лондон, Велика Британія) у складі:
голови Керівного комітету «Форум України, Росія та Євразія», Надзвичайного і
Повноважного Посла Сполученого Королівства Великої Британії і Північної
Ірландії в Україні (2002-2006) пана Роберта та студентської молоді;
– візит 5-7 червня 2018 року керівника програми «Американські
центри» Посольства США в Україні Маджії Крауз, яка перебувала для участі в
семінарі «Зміцнюємо мережу: комунікація, співпраця, координація» на базі
Центру «Вікно в Америку»;
– візит 6 липня 2018 року заступника Голови дипломатичної місії
США в Києві Джорджа Кента, який ознайомлювався з роботою Інформаційного
центру «Вікно в Америку» та студії інтернет-радіо «ЗІР»;
– візит 3 серпня 2018 року заступника аташе з питань культури
Посольства США в Україні Тари Холл, яка відвідала університет з метою
залучення вітчизняної та міжнародної аудиторії до культурних програм;
– візит 3 та 6 вересня 2018 року представників Європейської комісії,
а саме: Моніки Матусяк, експерта з питань територіальної політики та
інноваційних систем; Меріда Фернандо, експерта з питань інноваційної
політики та територіального співробітництва; Ліни Станіоніте, експерта з
транснаціональної співпраці, макрорегіонів, які перебували з метою участі у
презентації Стратегії розумної спеціалізації та розвитку підприємницької
діяльності для Харківської області;
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– візит 13 вересня 2018 року делегації Національного Наукового
Фонду США у складі директора програми «Національні об’єкти та
інструментації» Тессема Гюбре Кс., заступника директора і керівника групи
управління та інженерії реактора Національного Інституту стандартів та
технологій США Томаса Ньютона, директора програм відділу міжнародної
науки та інженерії ННФ США, які провели зустрічі з провідними фахівцями у
сфері

матеріалознавства,

квантових

обчислень,

штучного

інтелекту,

біотехнологій;
- візит 28 вересня 2018 року Тимчасово Повіреної у справах
Посольства Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні пані Наджали Аль-Раїс та
Вікторії Рахматулліної, аналітика з економічних питань Посольства Об’єднаних
Арабських Еміратів в Україні, яка приїздила для зустрічі з керівництвом
університету;
– візит 28 вересня 2018 року Надзвичайного і Повноважного Посла
Румунії в Україні Крістіан-Леон Цуркану, який приїздив до університету з
метою зустрічі з керівництвом університету та читання лекції студентам;
– візит 18 жовтня 2018 року Генерального консула Федеративної
республіки Німеччина в Донецьку Мьоссінгера Вольфганга з метою зустрічі з
керівництвом університету та участі у міжнародній науковій конференції
«Німецький ідеалізм: Німеччина-Україна. До 260-річчя від дня народження
Йоганна Баптиста Шада»;
– візит 5 листопада 2018 року Військового аташе Посольства
Швейцарської Конфедерації в Україні полковника Урса Сульсера, який провів
зустріч з керівництвом університету для знайомства й зустрічі з науковцями,
які досліджують геополітичну ситуацію в Україні;
– візит 7 листопада 2018 року Надзвичайного і Повноважного Посла
Арабської Республіки Єгипет в Україні Хоссама Ельдіна Алі, консульського
аташе Марзука Мохамеда;
– візит 7 листопада 2018 року Першого секретаря Посольства КНР в
Україні Ван Дацзюня, директора освітньої компанії «Літан» Лі Сіньюань, які
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перебували в університеті з метою зустрічі з керівництвом та обговорення
питань співробітництва з Ханчжоуським педагогічним університетом;
– візит 15 листопада 2018 року аташе з питань культури Посольства
США в Україні Шона О’Хара, який зустрічався з керівництвом університету та
провів Інформаційну сесію для представників закладів культури «Конкурси
посольського фонду США зі збереження культурної спадщини».
Х. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Інформаційна активність університету у 2018 році характеризувалася
концентрацією уваги на досягненнях університету, його співробітників,
студентів і випускників, інформуванні громадськості про історію, сьогодення і
перспективи розвитку університету, спираючись на затверджену Вченою радою
університету бренд-стратегію та програму заходів з її реалізації. Виконанням
бренд-стратегії займається Центр зв’язків із громадськістю, що поєднав пресслужбу університету, центр веб-комунікацій і відділ реклами та брендингу.
Прес-служба університету забезпечувала взаємодію університету із
засобами масової інформації регіонального і національного рівнів, зокрема,
здійснювала висвітлення діяльності освітніх, наукових та інших підрозділів
університету в інформаційно-медійному просторі регіону і країни.
У 2018 році у результаті моніторингу медіа-джерел було зафіксовано
1 533 повідомлення (таблиця 10.1).
Таблиця10.1
Кількість повідомлень у ЗМІ про університет (2018 рік)
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень

Кількість повідомлень
172
170
146
131
140
88
136
114

Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
РАЗОМ:

54
186
124
132
54
1533

Особливого значення набули повідомлення у мережі Інтернет серед
інтернет-видань

національного

значення

(«УкрІнформ»,

«ІнформБюро»,

«Сегодня», «Депо», «Главное» тощо), ведучих місцевих новинних веб-сайтів на
інформаційних порталах міста («Status Quo», «Медіапорт», «Городской дозор»,
«057.ua» тощо), а також на сайтах інформаційно-розважального спрямування
(«Вгороде», «Весь Харьков» тощо).
Вагому частку повідомлень у мас-медіа склали інтерв’ю з професорами і
співробітниками університету, експертна думка яких високо цінується
журналістською спільнотою регіону та країни. Суттєвим був обсяг матеріалів,
що стосувалися проведення виставок і наукових конференцій в університеті.
Прес-служба університету оперативно готувала і розповсюджувала через
мас-медіа офіційні заяви та повідомлення ректорату, здійснювала організацію
медійної присутності перших осіб і працівників університету, координувала
медійне супроводження заходів, пов’язаних із науковим процесом і культурою,
спрямованих на підтримку стійкої позитивної репутації професорськовикладацького складу і студентів Каразінського університету.
Широку громадськість через журналістів, які входять до контактних
списків Прес-служби університету, було своєчасно поінформовано щодо
запланованих в університеті заходів та подій. Загалом було розповсюджено 49
прес-релізів, пост-релізів та інформаційних повідомлень – університет є
постійним джерелом інформації про інновації в освітній і науковій діяльності,
відомостей зі сфери культури та мистецтва.
У межах екскурсійного проекту «Відкрий для себе Каразінський»
проведено понад 500 екскурсій – 290 екскурсій корпусами та підрозділами
університету, 210 екскурсій центром міста («Місця пам’яті Харківського
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університету»). У проекті взяли участь близько 10 000 школярів із Харкова,
Білої Церкви, Запоріжжя, Ізюма, Краматорська, Куп’янська, Люботина,
Маріуполя, Одеси, Полтави, Сєверодонецька. Близько 10 % учасників екскурсій
– учні 1–5 класів, близько 25 % – учні 6–8 класів, близько 65 % – учні 9–11
класів. Для інформаційного супроводу діяльності створено сторінку проекту в
соціальній мережі Instagram (karazin_excursions).
Університет став співорганізатором проекту «Ніч історії Харкова», що
відбувається у приміщенні Харківської обласної філармонії. У 2018 році
відбулося три «Ночі історії Харкова» (3–4 березня, 26–27 травня, 15–16 вересня
2018 року). Під час цих заходів проведено 6 лекцій з історії Харківського
університету.
Протягом 2018 року в межах проекту «Студентське радіо ЗІР» було
записано 225 подкастів на різні тематики (з них 25 подкастів англійською
мовою, 10 – німецькою). Створено редакцію іноземних студентів. На профілі
Радіо ЗІР у Facebook випущено 123 інформаційні пости, на профілі Радіо ЗІР в
Instagram випущено понад 60 інформаційних постів. Також створено профіль
Радіо ЗІР у Telegram.
У межах проекту «Каразінська медіашкола для школярів» (спільно з
Департаментом науки та освіти Харківської міської ради) з вересня до грудня
2018 року включно для 220 школярів міста Харкова було організовано модульні
заняття за напрямами: «Медіакомунікації. SMM», «Фото», «Дизайн», «Радіо».
Із метою профорієнтаційної роботи для користувачів веб-додатку
«Колесо Фортуни» на сайті Вступної кампанії університету (start.karazin.ua)
було репрезентовано понад 350 примірників скетчбуку «Майбутнє за власним
вибором»
У межах проекту для школярів «The future – технології майбутнього»
було проведено серію майстер-класів та презентацій за участі близько 2 000
школярів Харкова та області, Сум, Полтави, Краматорська, Куп’янська та ін.
Співробітники відділу реклами та брендингу Центру зв’язків з
громадськістю університету взяли участь в організації та проведенні низки
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іміджевих заходів, зокрема, скайп-семiнару з представником компанії "Turnitin"
для редакційних колегій університетських видань («Вікно в Америку»),
«Міського фестивалю шкільних ЗМІ – 2018», розробці стендів до пам’ятних дат
(понад 30 стендів), виставки «Університетська наука: внесок у сталий розвиток
та обороноздатність держави», інформаційного дня Українського культурного
фонду, інформаційного супроводу проекту посольства США з висвітлення гри
за участю американських команд із хокею.
Співробітники відділу здійснюють супровід періодичних наукових
видань Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які
перебувають на моніторингу в міжнародних наукометричних базах даних
Scopus та Web of Science з 2018 року. Особлива увага приділяється роботі з
присвоєння виданням унікального цифрового ідентифікатора об’єкта (DOI).
Здійснюється постійне адміністрування акаунту та профілю університету у
міжнародній

базі

CrossRef.

Розроблено

фірмовий

стиль

обкладинок

університетських видань та сайтів університетських видань.
Відділом постійно ведеться робота за напрямами дизайну та фотозйомки,
зокрема – розробка макетів виставкових стендів та POS-матеріалів для виставки
«Університетська наука: внесок у сталий розвиток та обороноздатність
держави»; розробка POS-матеріалів для конференцій і заходів університету;
розробка сувенірної продукції для конференцій та заходів університету;
розробка

Guideline

Brand

щодо

використання

візуальної

символіки

університету; розробка проектів логотипів та візуальної символіки для
факультетів

і

підрозділів

університету;

репортажний

фотосупровід

університетських заходів (понад 200 заходів); організація стажерів для зйомки
заходів, які проводяться в університеті (телевізійний проект ТСН, «Живе
радіо», Міжнародний день спорту в Палаці Локомотив та ін.) тощо.
Наприкінці

2018

року

університет

має

понад

100

сайтів,

що

репрезентують його діяльність та забезпечують інформаційну підтримку
залучення абітурієнтів, освітнього, виховного та наукового процесів.
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Серед них – веб-сайти університету, Вченої ради, вступної кампанії,
наукової періодики, онлайн-енциклопедії, Центральної наукової бібліотеки,
факультетів, кафедр, науково-дослідних інститутів, інших підрозділів і
різноманітних проектів.
Створено та запроваджено веб-сайт «Онлайн-енциклопедія Каразінського
університету», що являє собою загальнодоступну платформу зі статтями про
знакові проекти, підрозділи та персоналії університету. Запроваджено
видавничу платформу Open Journal System 3 (використовується веб-сайтом
«Наукова періодика Каразінського університету»), що містить вдосконалення
та нові функції, розроблені на основі відгуків, різноманітних тестувань
зручності використання та нових можливостей програмного забезпечення.
Центр

веб-комунікацій

забезпечує

змістовний

супровід

веб-сайту

університету й «Абітурієнт Каразінського», що полягає у створенні, підготовці
до публікації та оприлюдненні контенту. Інформаційне наповнення вебресурсів університету здійснюється відповідно до положень закону «Про вищу
освіту». Репрезентовано матеріали, присвячені освітній та науковій роботам,
фінансовій (кошторис, звіт про використання та надходження коштів,
інформація

щодо

проведення

тендерних

процедур),

адміністративно-

господарчій діяльності та кадровим питанням (штатний розпис, вакантні
посади) тощо. Окрім цього, систематичним є проведення моніторингу
виконання встановлених вимог у контексті відкритості діяльності університету.
Результати наукової роботи університету репрезентовано в інтернетпросторі, зокрема за допомогою веб-сайту «Наукова періодика Каразінського
університету»,

адміністрування

якого

здійснює

центр

веб-комунікацій.

На поточний момент на веб-сайті репрезентовано 46 періодичних видань,
що містять 538 випусків та майже 10 300 статей. Веб-сайт дозволяє проводити
комплексну роботу з підготовки та оприлюднення періодичних видань, надає
технічну інфраструктуру не лише для репрезентації у веб-середовищі
журнальних статей, але й для забезпечення всеосяжного процесу редакційного
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керування, в тому числі подання статей, рецензування й індексації
науковометричними базами.
За 2018 рік на веб-сайті оприлюднено майже 2 600 анонсів і новин
українською, російською та англійською мовами, підготовлено та розміщено
208 фоторепортажів та 75 відеорепортажів щодо ключових подій у житті
університету. Розроблено та розміщено іміджевий контент, що висвітлює
досягнення, історію та життя університету, – з метою підвищення лояльності до
бренду університету серед абітурієнтів та їхніх батьків, а також формування у
суспільній свідомості образу Каразінського як університету світового класу.
Зокрема, підготовлено промотексти для щотижневих та щомісячних рубрик:
репортажі про цікаві, інноваційні університетські наукові проекти, студентські
досягнення, події в житті студентства університету, цікаві об’єкти університету,
«Каразінський університет у спогадах», а також матеріали про особливості
вступної кампанії – 2018 і про освітні можливості університету.
Згідно з даними веб-аналітичних систем, у 2018 році веб-сайт
університету відвідали понад 427 тис. користувачів, здійснивши майже 2,6 млн
переглядів. Аналіз свідчить про чисельність аудиторії веб-сайту університету,
який виконує функцію одного з найдієвіших інструментів комунікацій.
Для інформаційного супроводу вступної кампанії в інтернет-середовищі
функціонує

спеціалізований

веб-сайт

«Абітурієнт

Каразінського»

(start.karazin.ua), який відвідали за 2018 рік понад 135 000 користувачів,
здійснивши майже 2 млн переглядів.
Для

оперативного

інформування

громадськості

щодо

діяльності

університету, зокрема наукових, освітніх та культурних заходів, програм
підготовки, перебігу вступної кампанії університет репрезентовано офіційними
сторінками в таких соціальних мережах, як Facebook, Google+, Twitter,
Instagram. Зокрема, у Facebook – 13 143 користувачів, в Instagram – 8 331.
Крім того, в мережі репрезентовано офіційні сторінки профспілкової організації
студентів, аспірантів та докторантів, «UNK – Блог студентів Каразіна»,
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Студентської ради, Студентського інтернет-радіо, а також сторінки підрозділів,
магістерських програм підготовки тощо.
Активно розвивається канал університету на YouTube. На каналі
розміщено відеоматеріали, які висвітлюють університетські події, а також
тематичні відео у рубриках «Університет у ТВ-архівах», «Кафедри та
факультети» тощо. Наразі у межах каналу розміщено 196 авторських
матеріалів.
Відповідно до Програми розвитку веб-забезпечення навчальної та
наукової роботи університету проводиться моніторинг репрезентованості на
веб-сайтах підрозділів масиву інформації щодо організації навчання та його
змісту, можливостей

академічної мобільності, проходження практик і

працевлаштування, а також наукової діяльності університету.
Університет співпрацює з Google Inc (пакет Google Apps for Education).
Аналітичні дані свідчать, що університетська спільнота активно використовує,
зокрема, Google Календар, онлайн-сервіси для роботи з документами і
зберігання файлів Google Документи та Google Диск, які дозволяють
підтримувати та розвивати веб-комунікативну складову освітньо-наукового
процесу. Студенти та викладачі широко використовують Google Клас. Наразі
сервісом користуються понад 2 990 студентів денної та заочної форм навчання.
Стабільно розвивається корпоративна поштова служба (@karazin.ua), що
налічує 2 744 облікових записів.
Науковці та наукові колективи університету з метою веб-репрезентації
власної діяльності, оцінки стану і динаміки показників затребуваності,
активності та індексу впливу беруть учать у таких проектах: Google Академія,
ResearchGate, ResearcherID та Academia.edu.
У рейтингу присутності в інтернет-мережі Webometrics за 2018 року вебсайт університету посідає п’яте місце в Україні.
Газета «Харківський університет» виходила регулярно (17 номерів за рік,
чотири (кольорові) – до університетських дат, наклад – 2 000 прим.),
порушуючи найважливіші питання діяльності університетського колективу.
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Регулярно з’являються нові рубрики: «Назустріч 215-річчю університету»,
«Університет від «А» до «Я», «За Кодексом університетських цінностей», «З
перших вуст», «Слідами наших виступів», «Гранти», «Перемоги», «Нагороди».
На шпальтах газети висвітлювалися найболючіші теми – успішності («Відлуння
студентських жнив», «Коріння двійки», «Відмінник – наша гордість» та ін.),
наукової діяльності, соціального захисту, виховної роботи («Товариш керівник
студентської групи»), відпочинку («Профком діє», «У профкомі викладачів» та
ін.), освоєння Північного корпусу, «живі» сторінки історії («Університетські
історії») та ін. Найпопулярніші рубрики: «Зупинена мить», «Люди. Події.
Століття.», «Університетська наука», «Інтерв’ю в номер». «Група моя
студентська», «Молодіжний лідер», «Рейтинг кафедр» та ін.
Газету створюють і розповсюджують, як і раніше, студенти стаціонарного
відділення журналістики філологічного факультету, а також студенти інших
факультетів. Видання є полігоном для підготовки журналістів-професіоналів.
Найактивніші студенти працюють на штатних посадах. Газета має свій сайт, що
постійно оновлюється. У соціальних мережах діє «група» «Харківський
університет».
XI. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
(згідно з фінансовим звітом станом на 1 жовтня 2018 року)
Запланований обсяг загального бюджету університету складає у 2018 році
815 млн 848 тис. грн. Надходження і видатки загального та спеціального фондів
університету у 2016–2018 роках відображено на рис. 11.1, 11.2, в табл. 11.1,
11.2.

121

900

815,848

800

664,710

млн. грн.

700
600

502,413

500
400

300
200

100
0
2016

2017

рік

2018

Рис. 11.1. Загальні надходження до бюджету університету у 2016–2018 роках
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Рис. 11.2. Надходження до загального та спеціального фондів університету
у 2016–2018 роках
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Таблиця 11.1
Надходження та фактичні видатки загального фонду університету
у 2017-2018 роках, тис. грн.
2017 рік
Показник
Заробітна плата та
нарахування
Стипендії
Комунальні послуги
Видатки на
харчування,
грошова
компенсація на
придбання одягу та
навчальної
літератури
студентам із числа
дітей-сиріт
Оплата послуг
РАЗОМ

Станом на 1 жовтня
2018 року
Фактичні
Річний план
видатки

Річний план

Фактичні
видатки

188 400,0

188 400,0

213 425,0

158 458,0

50 334,0
12 044,0

50 334,0
12 044,0

54 162,0
15 275,0

37 852,0
10 166,0

2 201,0

2 201,0

2 413,0

1 753,0

252 979,0

252 979,0

285 275,0

208 229,0
Таблиця 11.2

Фактичні видатки спеціального фонду університету
у 2017–2018 роках, тис. грн.
Показник
Заробітна плата та нарахування
Комунальні послуги
Утримання ЗВО (предмети,
матеріали, відрядження,
видавнича діяльність, оплата
послуг та інші видатки)
Капітальний ремонт, обладнання
РАЗОМ

215 083,0
32 348,0

Станом на 1 жовтня
2018 року
Річний
Фактичні
план
видатки
268 056,0
196 204,0
52 801,0
25 495,0

51 896,0

76 535,0

38 201,0

66 119,0
365 446,0

133 181,0
530 573,0

55 486,0
315 386,0

2017 рік
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Заробітна плата працівників університету у 2018 році (порівняно з 2017
року) зросла у зв’язку зі:
1) збільшенням із 1 січня 2018 року мінімальної заробітної плати до
3 723 грн. відповідно до ст. 8 Закону України № 2246-VIII від 07.12.2017 р.
«Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
2) збільшенням із 1 січня 2018 року посадових окладів працівників на
виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1037 від 28.12.2016 «Про
оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери»;
3) змінами в якісному складі науково-педагогічного персоналу за рахунок
одержання наукового ступеня та вченого звання значною кількістю науковопедагогічних працівників.
Отже,

середньомісячна

заробітна

плата

науково-педагогічного

та

навчально-допоміжного персоналу зросла порівняно із 2017 роком на 16 %
(рис. 11.3).
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Рис. 11.3. Середньомісячна заробітна плата у 2016–2018 роках
У 2018 році відбулося збільшення надходження коштів від оплати за
навчання до бюджету університету (на 35 540 965,74 грн.). Це є результатом
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зростання кількості іноземних студентів та громадян України, яких було
зараховано у 2018/2019 навчальному році.
Надходження коштів від оплати за навчання студентів контрактної форми
навчання за 2018 рік складають401 862 411,65 грн., із яких:
 від громадян України – 68 049 295,32 грн. – 17 % від загальної суми
надходжень
 від іноземних громадян – 333 813 116,33 грн. – 83 % від загальної
суми надходжень (рис 11.4 – 11.6).
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250 000 000

200 000 000
150 000 000
100 000 000

50 000 000
0

2016

2017

2018

Рис. 11.4. Динаміка надходження коштів за навчання (грн.)
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Медичний

7 070 042,08

Юридичний

5 550 742,10
7 658 248,03

Економічний

1 551 019,89
8 094 029,30

Міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу
Іноземних мов
Геології,географії,рекреації і туризму

1 824 504,83
15 108 758,90
2 686 453,37
10 924 492,62
828 313,44
956 446,97

Біологічний

912 155,02
1 249 965,86

Філологічний

298 857,76
2 651 565,07

Радіофізики,біомедичної електроніки та
компютерних систем
Психології
Комп`ютерних наук
ННІ"Каразінська школа бізнесу"

145 580,72
189 181,35
224 443,26
3 688 643,10
97 179,08
983 418,67
1 265 507,50
1 610 577,12

Фізичний

70 302,59
59 067,50

Хімічний

0,00
316 393,20

Філософський

292 980,97
876 994,04

Математики та інформатики

33 103,00
419 658,16

Соціологічний

Навчально науковий
інститут міжнародної освіти
Історичний
Екологічний

Післядипломної освіти
Фізико-технічний
Фізико-енергетичний

306 800 168,85

Іноземні
громадяни

Громадяни
України

95 929,10
3 869 405,56
10 836 616,60
160 757,01
1 628 033,69
75 276,24
504 506,10
0,00
1 246,00
63 225,00
9 349,00
0,00
179 273,00

Рис. 11.5. Надходження коштів у 2018 році (грн.)
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271 987 545,91
313 870 210,93

Медичний

14 587 070,83
Юридичний
Економічний
Міжнародних економічних відносин та туристичного
бізнесу

13 208 990,13
12 094 446,85
9 645 049,19
16 516 371,40
16 933 263,73

Іноземних мов

14 045 216,19
13 610 945,99

Навчально науковий
інститут міжнародної освіти

14 352 759,06
10 836 616,60

Філологічний

3 572 847,25
2 950 422,83

Геології,географії,рекреації і туризму

2 183 028,84
1 784 760,41

Біологічний

2 847 988,93
2 162 120,88

Психології

3 794 939,19
3 913 086,36

Соціологічний

3 614 770,85
3 965 334,66

Філософський

865 408,05
1 169 975,01

Радіофізики,біомедичноїелектроніки та компютерних
систем

964 978,89
1 080 597,75

Історичний

1 354 024,56
1 788 790,70

Хімічний

355 231,97
316 393,20

Фізичний

180 765,05
129 370,09

Екологічний

503 854,66
579 782,34

Математики і інформатики

351 172,73
452 761,16

Фізико-енергетичний

190 180,00
179 273,00

Післядипломної освіти
Фізико-технічний

2018

453 821,87
334 762,07

Комп'ютерних наук

ННІ"Каразінська школа бізнесу"

2017

1 325 050,89
2 876 084,62
138 415,58
1 246,00
41 556,36
72 574,00

Рис. 11.6. Надходження коштів за навчання у 2018 році – порівняно з 2017
роком (грн.)
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XII. ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ. СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ, ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ПРАЦІВНИКІВ
УНІВЕРСИТЕТУ, А ТАКОЖ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ
Протягом 2018 року адміністрація університету разом із профспілками
дбала про посилення соціального захисту працівників університету. Прийнято
зміни та доповнення до Колективного договору на 2015–2019 роки, які
відображують економічні реалії теперішнього часу.
Узгоджено «Комплексні заходи з охорони праці та техніки безпеки у
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна на 2018 рік» в
обсязі 808,5 тис. грн. Щорічно проводиться атестація робочих місць з важкими
та шкідливими умовами праці, за результатами якої працівники отримують
надбавки до заробітної плати, додаткові відпустки до 7 календарних днів,
спецхарчування та інше. На атестацію робочих місць витрачено майже
25 тис. грн.
Співробітники, які працюють у шкідливих умовах, щорічно проходять
медогляд: у 2018 році на це виділено 122 тис. грн.
Здійснюється підвищена оплата за роботи у важких та шкідливих умовах.
У разі виявлення шкідливих умовах праці співробітники університету мають
право на скорочену тривалість робочого тижня. За результатами проведеної
атестації робочих місць умови праці можуть бути визнані особливо важкими й
особливо шкідливими. Таким співробітникам встановлено доплату до
посадового окладу до 24 %, додаткову відпустку, скорочену тривалість
робочого тижня. За звітний період такі доплати склали 1 148 тис. грн.
Велику увагу приділяють економічному стимулюванню якісної та
напруженої праці: за звітний період надбавок та доплат працівникам виплачено
29,400 млн грн.; премій – 13,715 млн грн.
Окремо слід відзначити, що у 2018 році вперше відбулася виплата премій
за досягнення у виконанні завдань Програми розвитку (публікації в престижних
наукових

виданнях,

написання

монографій,

захист

кандидатських

та
128

докторських дисертацій, високі місця у рейтингах тощо). За цими показниками
виплачено 1 269 тис. грн.
Виплати за почесні звання «Заслужений професор», «Заслужений
викладач» та «Заслужений науковий співробітник» склали 203 тис. грн.
До знаменних дат ветеранам Другої світової війни та учасникам АТО
виплачено премій у сумі 115,0 тис. грн., а з профбюджету – 10,0 тис. грн.;
заохочення до ювілеїв склали понад 118 тис. грн.
На матеріальну допомогу співробітникам виділено 1,575 млн грн., а з
профбюджету – 432,590 тис. грн.
Надано дотації з профспілкового бюджету до 43 санаторних путівок. До
дитячих оздоровчих таборів видано 56 путівок.
Працівники університету та члени їхніх сімей отримали 181 путівку до
спортивно-оздоровчого табору «Фігурівка».
Співробітники університету також мали можливість влітку відпочити із
сім`ями на морському узбережжі Одеської області (Затока, Лузанівка). Із цією
метою видано 53 путівки.
Соціально-економічний захист та підтримка осіб, які навчаються в
університеті,

здійснюються

відповідно

до

Угоди

між

адміністрацією

університету та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і
докторантів.

Угоду

затверджено

конференцією

трудового

колективу

університету.
Основними напрямками роботи із соціальної підтримки осіб, які
навчаються в університеті, були соціальний захист, поліпшення побутових
умов у гуртожитках, організація оздоровлення та відпочинку студентів,
аспірантів і докторантів.
Профкомом студентів спільно з органами студентського самоврядування
та студентським науковим товариством було розроблено проект змін Правил
призначення та виплати академічної стипендії у частині нарахування
рейтингових балів за досягнення у науковій, науково-технічній, громадській та
спортивній діяльності. Відповідно до Постанови КМУ № 1050 та рішення
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Вченої ради університету створено стипендіальну комісію, більш ніж 50 % якої
складають студенти, серед яких – представники студентського самоврядування
і профспілкового активу.
За рахунок коштів, отриманих від розміщення тимчасово вільних
бюджетних коштів університету на вкладному (депозитному) рахунку у банку,
протягом звітного періоду було виплачено:
- матеріальну допомогу малозабезпеченим студентам і аспірантам,
студентам із числа дітей-сиріт, інвалідів і чорнобильців, а також матеріальну
допомогу на оздоровлення на загальну суму 107 700 грн.;
- премії студентам і аспірантам за успіхи у навчанні, активну участь у
науковій, громадській та спортивній діяльності, публікації у виданнях, що
індексуються наукометричною базою Scopus (Web of Science), перемогу у
наукових та культурних конкурсах на загальну суму 280 167 грн.
За рахунок коштів університету здійснювалися виплати студентамсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у віці від 18-23 років,
на придбання навчальної літератури на загальну суму 615 690 грн.
За рахунок коштів первинної профспілкової організації студентів,
аспірантів і докторантів університету здійснювалися виплати у зв'язку з тяжким
матеріальним становищем, із метою заохочення за активну громадську
діяльність, а також виплати на оздоровлення студентів на загальну суму
253 115 грн.
Студентам пільгових категорій, зазначеним у Постанові КМУ України
№ 975, на підставі рішення Вченої ради університету та наказу ректора було
встановлено пільги на оплату за гуртожиток у розмірі від 50 до 100 % вартості
проживання. 930 студентів, які не мають права на пільги, за підтримки
адміністрації університету та консультаційної допомоги профкому, оформили
необхідні документи для отримання субсидій.
Значна увага з боку адміністрації та профспілкової організації
приділялася оздоровленню студентів та організації їхнього відпочинку. За
звітний період 34 студенти мали змогу отримати дотації та виплати на путівки
130

для оздоровлення у спортивно-оздоровчому таборі «Фігурівка» у розмірі 25 890
грн. за рахунок первинної профспілкової організації. Під час зимових та літніх
канікул, профкомом було організовано відпочинок на Чорному, Азовському
морях та у Карпатах для 128 студентів з університету.
Студенти – завдяки зусиллями профспілкової організації – забезпечені
пільговим проїздом у метрополітені. За звітний період студентам, які вступили
до університету, та тим, котрі загубили свій квиток, було оформлено 3 041
пільговий документ. Загальний рівень забезпечення студентів безконтактними
електронними картками на пільговий проїзд сягає 75 %
Восени стартував вже третій сезон соціального проекту "Karazin Student's
Card", який дає змогу заощаджувати студентам університету в більш ніж 100
закладах м. Харкова. Протягом звітного періоду до проекту долучилися 1 500
студентів з університету.
Традиційно до новорічних свят студенти, які мають дітей, а також
студенти з числа дітей-сиріт отримують солодкі подарунки від профкому
студентів та безкоштовні квитки для відвідування дитячих вистав.
У листопаді 2014 року рішенням Вченої Ради університету було
започатковано спільний проект «Здоров’я студентів», де профорганізація є
одним із координаторів. На цей момент триває робота в його межах, вже
відбулися акція «Виміряй свій артеріальний тиск», «День боротьби з раком
грудей», «День боротьби з цукровим діабетом». Восени 2018 року профкомом
студентів спільно з Медичним центром «Офтальміка» було проведено
дослідження стану зору 287 студентів університету. Щороку здійснюється
безкоштовний медичний огляд та флюорографічне обстеження студентів у
Центрі первинної медико-санітарної допомоги університету.
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XIII. ГОСПОДАРЧІ РОБОТИ
За звітний період, а саме господарчими службами університету та
Службою головного інженера вживалися заходи й виконувалися роботи,
спрямовані на підготовку навчальних корпусів, лабораторій, баз практикумів
та житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019
навчального року. Зокрема, було отримано необхідні дозволи щодо
експлуатації теплових господарств в опалювальний період, виконано поточні
ремонти задля підготовки систем опалення, водопостачання, водовідведення,
газового постачання та вентиляції, а саме:


виконано роботи з повірки контрольно-вимірювальних приладів

на всіх об'єктах університету на суму 23,0 тис. грн.;


виконано роботи з повірки теплових лічильників на суму

21,0 тис. грн.;


проведено гідравлічні випробування трубопроводів на суму

67,0 тис. грн.;


проведено технічні обстеження обладнання теплових пунктів на

суму 79,0 тис. грн.;


виконано заміну радіаторів опалення 1 015 секцій на суму

775,0 тис. грн.;


здійснено заміну та ремонт запірної арматури в кількості 1 273

одиниць на суму 210,0 тис. грн.;


ремонт іншого устаткування та допоміжного обладнання

виконано на суму 315,3 тис. грн.;
Разом – на суму 1,5 млн грн.
Службою головного механіка виконувалися роботи та заходи щодо
належного утримання ліфтового господарства, а саме :
 виконано технічне обслуговування ліфтів на суму 199,8 тис. грн.;
 здійснено технічне обслуговування турнікетів на суму 86,0 тис. грн.;
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 виконано

повний

та

частковий

огляд

вантажно-підйомного

обладнання на суму 153,0 тис. грн.;
 витрати на інші роботи склали 140,0 тис. грн.
Протягом підготовки до осінньо-зимового періоду службою головного
енергетика було виконано електромонтажні роботи в аудиторіях, кабінетах та
інших приміщеннях, де проводилися поточний та капітальний ремонти. У
процесі виконання цих робіт було замінено електричні мережі, кабелі
живлення,

електричні

шафи,

електроосвітлювальну

арматуру,

захисну

апаратуру. Проводиться заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі
світлодіодні. Виконано профілактичні та ремонтні роботи ТП. Обсяг виконаних
робіт складає понад 1,5 млн грн.
Згідно з Програмою енергозбереження Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна на 2017–2022 роки, протягом 2018 року
проводилися заходи та роботи, пов'язані з модернізацією та заміною
застарілого обладнання, впровадження сучасних технологій на енергетичних
об'єктах та інженерних мережах університету. У межах підготовки до осінньозимового періоду підрядними організаціями виконано робіт на загальну суму
понад 11,0 млн грн.
Виконано капітальні ремонти теплових пунктів гуртожитку № 4 за
адресою: пров. О. Яроша, 1З та гуртожитку № 10 на вул. О. Яроша, 12 на суму
286,0 тис. грн. та 278,0 тис. грн., відповідно.
Проведено тендер на придбання палива для твердопаливних котліввугілля в кількості 79,0 тон на суму 600,0 тис. грн.
Відділом капітального будівництва, реконструкції та поточного ремонту
виконано робіт із капітального ремонту навчальних корпусів на суму понад
48 млн грн., у тому числі роботи з капітального ремонту:
-

Головний навчальний корпус, розташований за адресою: майдан

Свободи, 4, – 2,5 млн грн. (облицювання порталів ліфта з 1–4 поверхів та колон
1-го поверху корпусів № 6 та № 9; приміщення цокольного поверху корпусу
№ 3; благоустрій прилеглої території корпусу № 1А);
133

-

Північний навчальний корпус (розташований за адресою: майдан

Свободи, 6) – 6,4 млн грн. (облаштування сцени та установка глядацьких крісел
у залі для глядачів, аудиторія для занять вокалом на 3-му поверсі, вхідні двері
корпусу № 3; санвузли 4-го поверху корпусу № 2);
-

капітальний ремонт гуртожитків №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 на суму

понад 13,0 млн грн.;
-

інші об’єкти університету:

-

спорткомплекс «Каразінський» – ремонт теплового пункту,

водопостачання, каналізації, освітлення, припливно-витяжної вентиляції зали
атлетизму – 4,1 млн грн.;
-

будівля лабораторії за адресою вул. Маліновського, 5-Б – ремонт

покрівлі та віконних прорізів, монтаж системи опалення – 1,5 млн грн.;
-

приміщення навчального корпусу та системи опалення за

адресою пр. Курчатова, 31 – 1,2 млн грн.;
-

будівлі тенісних кортів, НДІ Астрономії, їдальні за адресою вул.

О. Яроша, 11, нежитлової будівлі за адресою Лопанська набережна, 2 –
виконано ремонтні роботи на загальну суму 8,7 млн грн.
Із

поточного

ремонту

навчальних

корпусів

та

гуртожитків

по

університету виконано робіт на суму понад 4,2 млн грн., у тому числі:
-

Північний навчальний корпус (розташований за адресою: майдан

Свободи, 6) – 2,0 млн грн.;
-

гуртожитки №№ 2 ,4, 5, 6 ,9 – 2,2 млн грн.;

-

роботи

з

реконструкції

системи

теплопостачання

з

облаштуванням котельні у будівлі за адресою вул. Вальтера, 14-А на суму
понад 6,3 млн грн.
Ремонтно-будівельною службою університету виконано робіт на загальну
суму понад 12,3 млн грн., у тому числі:
-

зусиллями університету відремонтовано понад 100 приміщень

майже на всіх факультетах та в усіх підрозділах університету, спортивнооздоровчому таборі «Фігурівка» та гуртожитку № 5 на суму 2,8 млн грн.;
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-

зусиллями підрядних організацій виконано робіт на суму понад

9,5 млн грн. Це навчальні корпуси за адресами: майдан Свободи, 4, 6, вул.
Мироносицька, 1, просп. Курчатова, 31, просп. Науки, 20, гуртожитки №№ 2, 4,
7, 9, 10, 11, оздоровчий корпус НСК «Каразінський», Музей природи, філія
ЦНБ, лабораторний корпус НДІ Астрономії та склад НДЧ.
Господарчою службою у 2018 році щоденно проводилася робота з
підтримання належного стану приміщень університету та прилеглої до будівель
території. У поточному році проведено заміну старих металевих контейнерів на
нові стандарти – «Євро» (50 одиниць). За рік зібрано і вивезено 28,1 тис. куб. м.
побутових твердих відходів, 350 куб. м будівельних відходів.
У щорічному двомісячнику Всеукраїнської акції «За чисте довкілля»
взяли участь понад 1 200 працівників та студентської молоді університету.
Було приведено до належного санітарного стану закріплені за університетом
території, у тому числі навчальних корпусів, гуртожитків, Ботанічного саду та
баз навчальної практики. Прибрано 90 га територій, висаджено 100 туй і
165 кущів. Засіяно травою газонів і квітників – 980 кв. м.
Для обладнання навчальних аудиторій закуплено в поточному році 1 300
парт, 1 250 стільців, 160 комп’ютерних столів.
Із метою матеріального забезпечення господарчої служби витрачено
понад 900,00 тис. грн.
Автотранспортним підрозділом освоєно понад 7,0 млн грн. Придбано 4
автомобілі:
-

вантажний мікроавтобус Fiat Doblo maxi – 2 автівки;

-

пасажирський автобус IVECO на 19 пасажирських місць – 1

-

вантажно-пасажирський м/автобус Citroen на 6 пасажирських

автівка;
місць – 1 автівка.
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XIV. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ
У міжнародних рейтингах оцінювалися такі напрями діяльності закладів
вищої освіти, як наукова діяльність, підготовка наукових кадрів, міжнародна
активність, інноваційна діяльність, освітня діяльність, фінансування освітнього
процесу і наукових досліджень.
У 2018 році за дослідженням QS World University Rankings університет
втретє увійшов до 500 найкращих університетів світу, посівши 481 позицію –
найвищу у рейтингу порівняно з іншими українськими університетами. У
регіональному рейтингу QS University Rankings: EECA 2018, до якого входять
університети з країн Східної Європи та Центральної Азії, університет посів 53
місце. Це – третя позиція серед українських ЗВО.
Каразінський також брав участь у рейтингу кращих університетів світу
Times Higher Education. У дослідженні за 2018 рік університет увійшов до групи
1000+.
Університет було оцінено Академічним рейтингом університетів світу,
також відомим як «Шанхайський рейтинг» (ARWU), в якому університет
увійшов до групи 601–800.
Також університет взяв участь у рейтингу U-Multirank, запровадженому
Європейською Комісією. На відміну від багатьох інших рейтингів, у цьому
дослідженні місця ЗВО не визначаються, а подається порівняння з показниками
діяльності інших університетів. У дослідженні U-Multirank проаналізовано
діяльність 1 600 університетів із 95 країн, порівнювали 2 тис. факультетів та
5 тис. освітніх програм. У галузі освітньої діяльності показники університету
оцінено як «дуже хороші» та «хороші», в галузі наукових досліджень та
інноваційної

діяльності

–

як

нижчі

за

середні

значення,

в

галузі

інтернаціоналізації – як середні. У цілому, показники університету є
порівняними з показниками провідних університетів Східної Європи.
У рейтингу за показниками бази даних SciVerse Scopus університет
посідає друге місце серед ЗВО України. Станом на квітень 2018 року до бази
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даних Scopus включено 162 заклади вищої освіти України, що на 26 більше, ніж
у квітні 2017 року. У рейтинговій таблиці заклади вищої освіти України
ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі
наукових публікацій та кількості їхніх цитувань. Згідно з даними рейтингу,
найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський
національний університет імені Тараса Шевченка – 84 (79 у рейтингу 2017
року), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 65 (60
минулого року), кількість публікацій – 9 086, кількість цитувань – 49 191.
Аналіз

результатів

участі

університету

у

різних

рейтингових

дослідженнях свідчить, що сильними сторонами університету є оптимальне
співвідношення кількості викладачів до кількості здобувачів вищої освіти,
порівняно високий відсоток публікацій за участю міжнародних партнерів та
велика частка серед студентів іноземців. Найслабкішими порівняно з іншими
університетами світового класу є такі аспекти, як ознайомлення роботодавців
та академічних експертів із роботою університету; низька результативність
наукових досліджень та інноваційної діяльності; мала кількість захистів
дисертацій.

ХV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕКТОРА
Протягом звітного періоду представляв Каразінський університет у складі
колегії МОН, атестаційної колегії МОН, державної акредитаційної колегії,
адміністративного комітету Національної ради з розвитку науки та технологій,
Колегії Харківської обласної державної адміністрації, Правління Спілки
ректорів України, на посаді Голови Ради ректорів Харківської області,
Президента

Соціологічної

Асоціації

України,

Президента

Харківського

відділення Малої Академії наук та багатьох інших постійних та тимчасових
структур, пов’язаних з наукою та освітою.
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