В. Бакіров. Звіт за 2011-2017 роки
Шановні колеги!
Повний текст звіту об’ємом понад 159 сторінок виставлений
на університетському сайті. Тому я обмежусь дуже стислим викладом тих
результатів роботи, які мені вдаються найважливішими.
Головне завдання, визначене у Програмі розвитку університету на 2010–2020
роки – впритул наблизитися до параметрів університетів світового класу
і посісти гідні позиції у міжнародних університетських рейтингах.
Це завдання було виконане і Каразінський університет увійшов до топ–500
кращих світових університетів за рейтингом QS. Наше місце у 2017 році 401–
410 у світі і 180 місце в Європі.

За рейтингом QS Каразінський університет стоїть вище Варшавського
університету, вище Ягелонського, вище багатьох інших провідних
європейських і світових університетів.
Ми забезпечуємо якість освіти на рівні світових стандартів, про що свідчать,
скажімо, перемоги наших студентів-фізиків, хіміків, математиків,
комп’ютерників тощо на міжнародних турнірах, де вони оставляють позаду
десятки інших університетів із Європи і Америки.
Це є найкраще свідоцтво високого рівня освіти, який надають університетські
факультети.
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Високий науковий авторитет і висока якість навчального процесу, дозволили
нам
успішно
змагатися
за
вступників
на
засадах
відкритого
загальнонаціонального конкурсу, за умов різкого скорочення держзамовлення.
За результатами цьогорічної вступної кампанії університет увійшов до 10
університетів з найбільшою кількістю заяв абітурієнтів (майже 22 тис. заяв на
перший курс і 3 тис. до магістратури).
У 2017 році до нас вступили на перший курс 2 877 студентів і на перший курс
магістратури – 1 651.

Ми випередили практично всі університети за набором на природничі напрями,
в тому числі на фізичні спеціальності, зберегли студентський контингент і,
відповідно, викладацький склад.
За звітний період нам вдалося значно збільшити кількість іноземних студентів
і вийти за цим показником на перше місце в Україні.
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Всього в університеті разом із студентами, аспірантами, слухачами всіх
освітніх підрозділів здобувають знання майже 20 тис. осіб. Разом з науковопедагогічними працівниками, навчально-допоміжним і адміністративним
персоналом університетський колектив складає сьогодні близько 25 тис.
чоловік, Це один з найбільших, якщо не найбільший колектив у Харкові.

Одним із найважливіших результатів було не тільки збереження, але
й посилення кадрового потенціалу університету.
Протягом звітного періоду помітно збільшилась кількість штатних докторів
і кандидатів наук. На штатних засадах в університеті працюють 272 доктори
наук, професори і 932 кандидати наук, доценти.
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Із урахуванням зовнішніх сумісників в університеті працюють 395 докторів
наук, професорів, 1160 кандидатів наук, доцентів, 25 академіків, членівкореспондентів НАН України, 14 академіків і членів-кореспондентів галузевих
академій наук.

Це насправді унікальний науково-педагогічний склад, який забезпечує світовий
рівень навчальної та наукової роботи.
За звітний період університет помітно посилив провідні позиції у науковій
діяльності. За показниками наукової роботи Каразінський університет є серед
найкращих українських університетів, а за деякими авторитетними оцінками –
він найкращий.
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Згідно з даними наукометричної системи Scopus, університет посідає друге
місце не тільки серед університетів, а серед усіх українських наукових
і навчальних закладів. Університет є лідером серед українських вузів
за кількістю публікацій зроблених завдяки міжнародному партнерству.

Підтвердженням результативності наукової роботи університету є досягнення
наших вчених, яких відзначено преміями, нагородами, вченими званнями,
стипендіями.
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За ці 7 років 11 учених університету удостоєні Державної премії України
у галузі науки і техніки. А також багато колег отримали інші престижні премії,
відзнаки і нагороди.
Одним із найголовніших завдань у звітному періоді було створення і розвиток
внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
У травні 2017 року університет успішно пройшов перевірку міжнародною
агенцією TÜV Rheinland Cert GmbH і 27 червня 2017 року отримав сертифікат
відповідності міжнародному стандарту ISO 9001:2015 .

Ми запровадили низку інструментів контролю якості навчального процесу,
у цьому нам допомагає система студентського моніторингу, до якої ми
ставимося дуже уважно.
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Але наша модель забезпечення якості освіти наголошує не на посиленні
механізмів контролю, а на прагненні створити викладачам і науковцям кращі
умови для продуктивної роботи, належним чином заохочувати таку роботу.
Для цього ми працювали над покращенням технічного забезпечення
навчального процесу, над модернізацією наукового і лабораторного
обладнання, розпочали процес дебюрократизації університетського життя
і дещо вже просунулися у цьому напряму.
Створені належні умови для підвищення кваліфікації викладачів, опанування
ними технологіями електронного (дистанційного) навчання, вдосконалення
англійської мови тощо.
За звітний період ми суттєво поліпшили інформаційне забезпечення
навчального процесу і науки, забезпечили доступ до багатьох важливих баз
даних, просунулися суттєво у запровадженні нових, комп’ютерних технологій
у роботі Центральної наукової бібліотеки.
Так на модернізацію та придбання нового наукового та навчального
обладнання було спрямовано майже 37 млн. грн.
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На матеріальне заохочення — на доплати, премії, матеріальну допомогу
викладачам і співробітникам спрямовано витрачено за весь звітний період
129,4 млн. грн.

За звітний період відбувся помітний інституційний розвиток університету, було
створено низку важливих нових структур для навчальної, наукової, культурної
та просвітницької функцій університету.
За допомоги Асоціації випускників і друзів університету, з якою ми плідно
співпрацюємо, створено центр сучасного мистецтва ЕрміловЦентр, створений
ЛандауЦентр, створена колекція живопису і художня галерея імені Генріха
Семирадського, створені і успішно запрацювали Інститут дистанційного
навчання та післядипломної освіти, Університетська медіастудія, навчальнонауковий інститут «Каразінська школа бізнесу», Управління якості освіти,
Центр зв’язків з громадськістю.
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Нове приміщення отримав Музей археології.

Завершено будівництво нового корпусу НДІ астрономії.
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Завершені ремонтно-будівельні роботи у Студентському клубі у Студмістечку.

Фактично завершена реконструкція Культурного Центру на площі Свободи, 6.
На початку другого семестру він розпочне роботу.

Фінансовий стан університету є стабільний. Ми не маємо заборгованостей по
заробітній платі, по комунальним платежам, здійснюємо необхідні ремонтні
роботи. У нас з’явилася можливість зайнятися спортивним комплексом
«Каразінський», який перебуває зараз не у кращому стані і потребує термінової
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реконструкції. Вже розроблено проект реконструкції, який проходить зараз
експертизу.
Хотів би наголосити на тому, що всі витрати робилися і робляться за
погодженням зі Вченою Радою, бюджетною комісією, з абсолютним
дотриманням всіх складних і неймовірно довгих процедур, відкрито і прозоро.
Проте є види робіт, на які ми не можемо витрачати кошти загального і
спеціального фонду. Тоді ми вдаємося до пошуку спонсорів.
Завдяки благодійній допомозі вдалося виконати унікальний проект: я назвав би
його «Історія Каразінського університету у бронзі».
Навколо університету виник цілісний скульптурно-архитектурний комплекс, в
якому увічнені видатні діячі університетської історії. Разом із засновником
університету Каразіним, на студентів дивляться Гулак-Артемовський, Багалій,
Ляпунов, Мечніков, Ландау, Кузнець, Семирадський, Яворницький,
Срезневський, харківські студбатівці, Погорелов, Тронько, Залюбовський. Ці та
інші наші великі попередники створювали і творили історію університету,
історію, яку нам з вами випала честь продовжувати.
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У 2014 році на нашу землю прийшла війна. Університет відразу рішуче
відізвався засудженням агресії. Думаю, що позиція університетської спільноти
також була одним із чинників того, що Харків не поділив трагічну долю
Луганська і Донецька.
Захищаючи цілісність і незалежність України п’ятеро наших студентів
і випускників віддали своє життя. Їх світла пам’ять вшанована меморіальною
дошкою.
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Хотів би відзначити, що в університеті створена особлива система виховної
роботи, яка не зводиться до формальних заходів, до моралізаторства, але
вдається до креативних, ярких і захоплюючих проектів, таких, як урочисті
посвячення і випуски студентів, конкурси «Альма матер» і «Красуня
університету», благодійні студентські бали.
Яскравим прикладом такої роботи було масове хорове виконання твору
випускника університету М. Лисенка «Молитва за Україну», яке духовно
об’єднало 4,5 тисячі студентів і викладачів.

Можна було би ще багато про що сказати, але якби мене запитали – що із
зробленого для мене особисто є найважливішим, то відповідь була б мабуть
дещо несподіваною.
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Я назвав би найважливішим – збереження духу класичного університету, його
унікальної творчої атмосфери. Дотримання і затвердження тих цінностей, які
відрізняють Каразінський університет: єдність науки і освіти, демократизм,
гуманізм, толерантність, колегіальність, відкритість тощо.

Ці цінності для нас є не пустими гаслами, а живими принципами нашої
поведінки, принципами, які відтворюють університет у всій повноті його
багатого життя і дозволяють виконувати велику місію: Пізнавати, Навчати,
Просвіщати.
Існують дві альтернативні парадигми управління - або жорсткий контроль, або
довіра. Університет спирається на останню.
Не пам’ятаю точно, хто це сказав, здається Сергій Петрович Капіца, що
мистецтво керівництва зводиться до того, щоби не заважати добрим
людям працювати. Я вважаю, що для Каразінського університету це єдина
найкраща управлінська парадигма і намагався, як міг, її дотримуватися.
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Шановні колеги!
Найвища нагорода для мене і виправдання того часу і тих зусиль, які можна
було би витратити на щось інше ніж нескінченна адміністративна круговерть,
це бачити красиві обличчя наших студентів, для яких університет є не просто
місцем перебування, а справжньою Alma Mater, рідним домом, де вони
почувають себе вільно і комфортно.
Постійно ловлю себе на думці, що це обличчя свободних людей.
Тішуся думкою, нам з вами вдалося створити університетську ауру, яка виховує
покоління свободних і відповідальних молодих людей, які і зроблять зрештою
Україну справжньою європейською державою.
Дозвольте на цьому звіт завершити, від щирого серця сказати слова великої
подяки кожному з вас, всій університетський спільноті за спільну роботу,
за відданість університету!
Дякую за увагу!
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