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Шановні колеги!   

Насамперед слова щирої подяки всім вам, всьому колективу  за віддану 

і творчу працю у минулому навчальному році. Завдяки цій праці 2017/2018 

навчальний рік, був ознаменований  багатьма  вагомими досягненнями 

у навчальній та науковій роботі. Був роком розвитку і вдосконалення освітніх 

програм, роботи над підвищенням якості університетської освіти, боротьби 

за академічну доброчесність, роком   результативних наукових пошуків 

і різноманітної культурної і просвітницької діяльності. 

Основні завдання, окреслені на Конференції трудового колективу рік 

тому, виконані, про що більш докладно буде сказано нижче. 

Хотілося б наразі згадати найбільш яскраві моменти, якими нам 

запам’ятався 2017/2018 навчальний рік. 

Серед них масове хорове виконання твору М. Лисенка «Молитва 

за Україну», до якого долучилися 4 624 студентів і викладачів (жовтень 

2017 року). 

 

 



Це перемоги університетських команд фізиків на престижних 

міжнародних змаганнях. 

 

Студентський новорічний благодійний бал. 

 



Відкриття пам’ятника класику української літератури, ректору, 

професору університету П. Гулаку-Артемовському. 

 

Перемога університетської команди з міні-футболу у фіналі чемпіонату 

України. 

 



Урочисті випуски магістрів. Зокрема перший урочистий випуск 

студентів-іноземців. 

 
 

 



 
 

 



 

І багато іншого. 

Інформацію про основні результати і здобутки університетського 

колективу узагальнено в «Інформаційно-аналітичних матеріалах», які 

оприлюднені на університетському сайті, тому всі мають можливість з ними 

ознайомитися. Ці результати забезпечили нашому університетові — єдиному, 

до речі, серед українських університетів — зберегти місце у ТОП–500 одного 

з найавторитетніших міжнародних університетських рейтингів — QS. 

 



Безумовно, головною запорукою цього  є, в першу чергу,  величезний 

людський капітал, зосереджений на факультетах та інститутах, підрозділах 

університету. Достатньо сказати, що разом із сумісниками (переважно 

науковцями НАНУ) в університеті працювали 26 академіків і член- 

кореспондентів НАН України, 420 докторів наук, професорів і 1 203 

кандидати наук, доценти. 

 
 

 



 

Для більш ефективного і справедливого стимулювання роботи науково-

педагогічних працівників вдосконалено систему рейтингування викладачів 

і науковців,  зроблено наголос на важливих для міжнародних рейтингів 

показниках. 

Також ухвалено нову систему преміювання працівників, що враховує 

конкретні результати їх роботи, зокрема публікації у виданнях, 

що індексуються WoS | Scopus, публікації монографій, підручників, захисти 

дисертацій тощо. Ця система запроваджена і вже працює. 

Минулого року ми приділяли досить значну увагу підвищенню 

кваліфікації викладачів. 

Вчена рада університету затвердила відповідні документи щодо 

визнання результатів підвищення кваліфікації. Були започатковані  нові 

форми підвищення кваліфікації, зокрема курс «Українська мова — 

професійне спрямування», та курс вдосконалення англійської мови для 

викладачів, які викладають англійською, запропонований спектр програм 

з оволодіння електронними технологіями навчання. 

До речі, завдяки ініціативі факультету іноземних мов в  університеті 

запрацював обладнаний усім необхідним Міжнародний Центр мовної 

сертифікації разом з компанією Pearson, понад 20 слухачів якого успішно 

склали кембриджський тест на знання англійської мови та отримали 

сертифікати. Такого Центру немає в жодному з інших українських 

університетів. 



 

Сучасна університетська освіта будується у такий спосіб, що крім 

викладачів, іншим важливим суб’єктом навчального процесу є студенти. 

У переважній більшості ми маємо творчих, талановитих  студентів, які  

люблять університет, беруть активну участь в організації навчального 

процесу, в моніторингу його якості, перемагають у найпрестижніших 

інтелектуальних і спортивних змаганнях. 

У  2017/2018 навчальному році в університеті навчалися 16 302 

студентів, серед них 3 834 іноземців. 

В аспірантурі й докторантурі — 245 осіб. 

Разом із Центром довузівської освіти, Лінгвістичним центром, Центром 

післядипломної освіти, підготовчим відділенням, Малим  Каразінським 

університетом в університеті здобували освіту приблизно 21,5 тисяч осіб. 



 

У 2017/2018 навчальному році отримали дипломи бакалаврів  

громадяни України — 2 162 особи, за другим (магістерським) освітнім 

рівнем — 1 354 особи, за рівнем «спеціаліст» — 129 осіб.    

 



Як вам відомо, вступна кампанія 2018 року  проходила у складних 

умовах: зменшення з демографічних причин випускників середніх шкіл, 

суттєве зменшення загального обсягу державного замовлення на соціально-

гуманітарні спеціальності, розподіл державного замовлення за так званим 

«широким конкурсом». Попри це, вступна кампанія була проведена успішно. 

Університет увійшов у топ–10 за кількістю заяв; 

 

у топ–10 — за кількістю рекомендацій на бюджетні місця (слайд); 

у топ–10 — за збільшенням держзамовлення ( слайд). 

 



Такі результати вступної кампанії не є випадковими. За наведеними  

вище показниками стоїть велика і напружена робота кафедр, факультетів, 

деканів. Це була велика битва за абітурієнтів, декани, члени відбіркових 

комісій факультетів змагалися за кожного абітурієнта. 

 
 

 



Ми прийняли до бакалаврату і магістратури близько 2,5 тисяч осіб — 

громадян України. 

 

Зараз продовжується прийом іноземних громадян. За прогнозами 

їх очікується  не менше 500. 

За рішенням торішньої Конференції трудового колективу  ми провели 

дуже серйозну реформу системи підготовки іноземців. 

Центр міжнародної освіти реорганізовано в Інститут міжнародної 

освіти, функції і відповідальність якого суттєво підвищені, переглянуті 

функції і завдання кафедр його кафедр. 

Відкрита можливість іноземним громадянам вступати до університету 

без посередників і вони нею вже користуються. 



Створено орган студентського самоврядування іноземних студентів — 

старостат (понад 200 осіб). 

 

Створено Раду іноземних студентів, до якої обрано представників усіх 

факультетів. Регулярно відбувалися зібрання, де обговорювалися актуальні 

питання навчання студентів-іноземців. 

 



 

Водночас ми відчуваємо брак постійного і повноцінного спілкування 

з іноземними студентами. Для цього потрібно суттєво підвищити роль 

кураторів-наставників, над чим ми зараз працюємо. 

Про науку ми докладно говоримо наприкінці календарного року. 

Проте вже зараз можна відзначити, що університетські науковці успішно 

працювали у пріоритетних напрямах сучасної науки, що ілюструє виставка 

«Університетська наука: внесок у сталий розвиток та обороноздатність 

держави», яку ми побачили у Колонній залі.  

У цьому навчальному році ми продовжували купівлю обладнання для 

наукових досліджень, всього придбано на 19 млн грн. 

 



 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна посідає 

друге місце серед університетів України за показниками наукометричної бази 

даних Scopus. Станом на серпень 2018 року індекс Гірша дорівнює 68, 

кількість публікацій — 9 307, кількість цитувань — 49 298. 

 

У 2018 році університет був відзначений нагородою WoS в номінації 

«Фізика». 

 



А також нагородою — «Scopus Awards Ukraine — 2018» як лідера 

з гуманітарних наук. 

 

Ми мали помітний прогрес у просуванні наших наукових видань 

до Web of Science та Scopus. Наразі 13 журналів подано до моніторингу 

в ці бази. Результати моніторингу очікуються до кінця календарного 

2018 року.  

Станом на червень 2018 року ми вже отримали відповідь за трьома 

університетськими виданнями: Web of Science індексує  

1. Вісник серія «Геологія. Географія. Екологія»; 

2. Східноєвропейський фізичний журнал; 

3. Вісник серія «Біологія». 

Цю важливу роботу треба активно продовжувати.   

Переконливим свідоцтвом визнання науковою спільнотою наукових 

здобутків Каразінського університету є те, що на виборах до Національної 

Академії наук України весною цього року дійсним членом (академіком) НАН 

України за Відділенням ядерної фізики та енергетики обрано професора 

Слюсаренка Ю. В. А членами -кореспондентами НАН України обрані: 

за Відділенням ядерної фізики та енергетики НАН України — Гірка І. О. 

за Відділенням хімії НАН України — Мчедлов-Петросян М. О., Чебанов 

В. А. з чим ми їх щиро вітаємо.  

Взаємодія із загальноосвітньою школою. Каразінський університет 

традиційно співпрацює з школами: шефська допомога, організація олімпіад, 

робота в МАН тощо. Сьогодні ця робота набуває особливого значення 

у зв’язку зі стартом Нової української школи, початком масштабного 

реформування загальноосвітньої школи. Нова школа потребуватиме нових 

вчителів, з новими компетентностями та підходами. Упродовж 2017/2018 

навчального року понад півтисячі вчителів різних закладів підвищили 



в університеті свою кваліфікацію за 22 фаховими освітніми напрямами. 

Необхідно запропонувати творчим, інноваційним вчителям широкий спектр 

привабливих програм і форм занять, щоб вони мали можливість з нашою 

допомогою реально виходити на нові вимоги до вчительської професії. 

Потрібно розробити розгорнуту комплексну програму участі університету 

в розбудові Нової української школи. 

Серцем класичного університету завжди була й буде його бібліотека. 

Не можу не подякувати колективові ЦНБ за найсучасніші підходи 

до вдосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів, 

розширення доступу до світових інформаційних ресурсів, створення 

електронних ресурсів, збереження та оптимізації фондів, створення 

комфортного бібліотечного простору для користувачів, наповнення 

електронного архіву праць учених університету (репозитарію) — eKhNUIR. 

Електронний каталог ЦНБ відвідали близько 314 тисяч користувачів 

із 131 країни світу. 

У 2017/2018 навчальному році до бібліотечного фонду було включено 

14, 5 тисяч примірників на суму майже 900 тисяч грн. У новому навчальному 

році студенти медичного факультету (зокрема іноземні) будуть забезпечені 

навчальною літературою у достатній кількості. Під ці фонди у північному 

корпусі створюється філія ЦНБ з двома великими комфортними читальними 

залами, абонементом, книгосховищем, Плануємо до кінця року ці роботи 

завершити. 

До речі, чимало книг були отримані бібліотекою у подарунок. 

Я подумав, що в багатьох з нас вдома є свої бібліотеки, і є книги, які ми 

не використовуємо, або у декількох примірниках, які можна було б передати 

у фонд університетської бібліотеки.  

Цей процес можна відображати на спеціальній сторінці сайту, а бібліотека 

зробила би для таких книг спеціальний екслібрис, на якому стоятиме 

прізвище того, хто подарував книги. 

Інклюзивна освіта. З метою забезпечення доступності приміщень 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для осіб 

з інвалідністю розроблено «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна». Обладнано пандуси й 

туалети в головному та північному корпусах. Але цього замало. Необхідно 

розробити комплексну програму інклюзивної освіти в університеті, яка 

передбачатиме як створення відповідного простору, так і систему 

дидактичних, методичних та інших заходів. 

Важливими аспектами університетського життя є спорт і фізичне 

виховання. Університет має для цього непогану інфраструктуру, зокрема дві 

кращі в Україні спеціалізовані бази — тенісний комплекс «Унікорт» 

та споруди фехтувального сектору спорткомплексу «Каразінський». 

Водночас спортивна інфраструктура університету вимагає 

реконструкції та капітального ремонту. Наразі розпочато комплексну 

реконструкцію спортивного комплексу «Каразінський», спортивних зал 

у навчальних корпусах на майдані Свободи — і протягом найближчих двох-

трьох років плануємо виконати ці масштабні роботи. 



Водночас необхідно кардинально змінити підхід до розвитку фізичної 

культури та спорту в університеті, експлуатації наших спортивних споруд, 

по-перше, для потреб студентів та працівників, по-друге, для надання 

комерційних фізкультурно-оздоровчих послуг, які повинні покривати 

витрати на утримання спортивних об’єктів значно більшою мірою, аніж 

це є зараз. 

Протягом навчального року університет виконував культурно- 

просвітницьку функцію. Плідно і творчо працював університетський 

музейно-виставковий комплекс, співробітники якого проводили велику 

екскурсійну, виставкову, методичну, науково-дослідну, навчальну, 

профорієнтаційну та просвітницьку роботу. Цікаво і змістовно працювали 

Музей історії університету, Музей Природи, Музей археології, 

«ЄрміловЦентр», галерея Семирадського, виставкова зала в ЦНБ. Тільки 

«ЛандауЦентр» за звітний період відвідало понад 100 тисяч осіб, не тільки 

з Харкова та області, але й з інших областей: Полтави, Мелітополя, 

Запоріжжя, Слов’янська, Києва, Сум, Краматорська, Дніпра, Одеси тощо. 

Завдяки цьому Каразінський університет став справжнім центром 

культурного життя Харківщини. 

 



 
 

 

 



 

Ми, майже завершили створення Студентського клубу, на день 

студента плануємо його відкрити. Важливо, щоб він став майданчиком 

цікавих і змістовних заходів, місцем творчого спілкування студентів, діячів 

культури, мистецтва, науки тощо. 

 



Ми проводимо нашу конференцію у реконструйованій глядацькій залі. 

Під час реконструкції ми врахували вимоги до театральних залів, зокрема 

заглибили сцену та інше. І отримали можливість створити студентський 

Каразінський театр, який зараз готує виставу, і, сподіваюсь, що у листопаді 

нас запросять на прем’єру. 

 
 

 



Слова щирої подяки необхідно сказати університетській службі 

головного інженера та господарчих підрозділів за підтримання у належному 

технічному стані енергетичних об’єктів, інженерних мереж, корпусів, 

споруд, баз навчальної практики та інших об’єктів. Особливу увагу було 

приділено своєчасній та якісній підготовці університету до роботи в осінньо-

зимовий період 2017/2018 навчально року.  

Скажу лише, що на відміну від багатьох і багатьох інших університетів 

минулої зими Каразінський університет не припиняв своєї роботи 

та повністю виконував усі освітні, наукові та культурно-просвітницькі 

програми. 

Днями сталася ще одна важлива подія: підписано спільний наказ 

НАНУ і МОН про передання на баланс університету поліклініки та лікарні 

в П’ятихатках для створення університетської медичної клініки. Це декілька 

лікувальних і лабораторних корпусів, певне обладнання, велика паркова 

зона, через паркан знаходиться корпус фізико-технічного університету. 

Цьому передувала досить довга робота: ми заручилися підтримкою МОЗ, 

ННЦ ХФТІ, колективу лікарні й маємо результат. Позавчора ми відвідали 

майбутню клініку разом з першим заступником міністра В. В. Ковтунцем, 

і він наголосив, що жоден університет в Україні не має зараз такої клінічної 

бази. Безумовно, нам треба дуже відповідально підійти до створення 

Університетської клініки, вирішити безліч проблем, але справа того варта. 

Підготовка лікарів, зокрема іноземних студентів потребує створення 

сучасної, гарно обладнаної власної клінічної бази. Від цього залежить 

подальший розвиток університету, зокрема його фінансове становище. 

Власна університетська клініка  створить нові можливості для розвитку 

таких напрямів, як біофізика, медична електроніка, ядерна медицина. 

Фактично всі факультети — від фізтеху і радіофаку до соціологічного 

та іноземних мов мають знайти своє місце в університетській клініці. 

 



 

Шановні делегати конференції! 

 

За всіма показниками — науково-педагогічним потенціалом, змістом 

і якістю освітніх програм, науковими дослідженнями, різноманітною 

і багатою культурною діяльністю Каразінський університет відповідає 

критеріям світового класу. У цьому немає жодних сумнівів. Але на цих 

позиціях не так легко втриматися. 

Для цього необхідно досконалювати систему забезпечення якості освіти; 

впроваджувати в навчальний процес, в управління університетом 

інформаційно-комунікативні технології; підвищення результативності 

наукової роботи, розширювати позабюджетне фінансування наукових 

досліджень, зокрема шляхом участі у міжнародних проектах, співпраці 

з провідними промисловими корпораціями; впроваджувати нові креативні 

форми виховної роботи, спрямовані на громадянське і патріотичне 

виховання молоді. 

У проекті рішення визначено перелік головних завдань, які треба 

вирішувати у новому навчальному році. Вони складні і масштабні. 

Але вони нам під силу, оскільки маємо досвід, маємо знання і маємо 

амбіції гідно продовжувати славетну історію славетного університету 

і виконувати його велику місію: пізнавати – навчати – просвіщати! 

 Вітаю з початком нового навчального року і дякую за увагу! 

 

 


