Доповідь ректора
на Конференції трудового колективу
27 грудня 2018 року

Шановні делегати!
Маю честь запропонувати звіт про роботу ректора у 2018 році. Повна
версія звіту представлена на сайті університету. Тому я зупинюсь лише
на деяких важливих показниках і результатах.
Якщо казати про головні результати, то можна назвати п’ять.
Перше: університет у 2018 році, як і у попередні роки
продемонстрував високий рівень наукових досліджень і підтвердив свою
позицію лідера університетської науки.
Друге: продовжувала вдосконалюватися система забезпечення якості
освіти, що дозволило успішно провести вступну кампанію, зберегти
контингент студентів і, відповідно, науково-педагогічні школи.
Третє: суттєво поліпшено організацію набору і навчання іноземних
студентів.
Четверте: забезпечено фінансову стабільність діяльності університету.
П’яте: вдалося зберегти високі позиції в університетських рейтингах.

1

Дозвольте коротко зупинитися на цих та деяких інших питаннях.
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 зріс обсяг фінансування наукових робіт (прошу подивитися
на слайд).
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Для розвитку матеріально-технічної бази університету, зокрема, для
виконання робіт оборонного спрямування у 2018 році за рахунок коштів
спеціального фонду університету ми придбали обладнання на 21,5 млн грн.
(в минулому році — 12 млн).

Університет посідає друге місце в Україні за публікаціями
у наукометричній базі даних Scopus. Станом на грудень 2018 року у базі
даних Scopus університет має понад 500 публікацій.
Всього у міжнародних наукометричних базах (Scopus, Web of Science
та Index Copernicus) зареєстровано 1 536 статей та тез доповідей.
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Чотири періодичні наукові видання університету індексуються в Web
of Science.
21 наукове періодичне видання спрямовано на моніторинг до баз
даних Web of Science, Scopus.
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У 2018 році працювало 24 спеціалізованих ради, в яких розглянуто
93 дисертації: 85 кандидатських та 8 докторських, із них університетськими
людьми захищено 53 кандидатські та 5 докторських дисертацій (33 аспіранти
та 1 докторант).

Все це свідчить про високу результативність каразінської науки,
що і відбилося у результатах цьогорічного обрання до НАН України.
Членами-кореспондентами НАН України обрано:
– за Відділенням хімії НАН України – професора Мчедлова-Петросяна М. О.
– за Відділенням ядерної фізики та енергетики НАН України – професора
Гірку І. О.
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Шановні делегати!
Як і у попередні роки серйозну увагу ми надавали забезпеченню
високого рівня освітнього процесу, неухильному дотриманню державних
стандартів університетської освіти.
Успішно пройшли всі чергові акредитації освітніх програм.
Вдосконалювали внутрішню систему забезпечення якості освіти.
Розширювали можливості самостійного вибору студентами навчальних
курсів, продовжували практику міжфакультетських курсів за вибором
студентів.
Все це набуває особливого значення за умов боротьби університетів
за абітурієнтів, яка останнім часом значно загострилася. Нові умови прийому
(а саме широкий конкурс) суттєво змінили формат вступних кампаній. Крім
того спостерігається відтік молоді на навчання за кордон. Країна переживає
глибокий демографічний спад.
Держава значно скоротила обсяги держзамовлення.
Так, у 2014 році Харківська область в цілому мала 13 409 місць
держзамовлення, у 2018 році — 8 208. Майже на 40 % менше.

Багато харківських закладів вищої освіти втратили значну частку
держзамовлення.
У Каразінському університеті держзамовлення за 5 років зменшилося
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на майже 400 місць (1 511 – 1100), мінус 27 %.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» — на 841 місце (1887 – 1046).
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого —
на 1 048 місць (1516 – 468).
Відповідно посилилася боротьба за «контрактників».
Тому надзвичайно важливим завданням у звітному періоді було
ефективно провести вступну кампанію, так щоб зберегти контингент
студентів і, відповідно, не скоротити викладацький склад.
Високий рівень освіти, яку надає Каразінський університет, ретельно
продумана і активна кампанія з популяризації університету, забезпечено
велику кількість заяв вступників (сьоме місце в Україні за цим показником).
Це дозволило отримати 1 128 місць державного замовлення, а також
зарахувати 1 370 контрактних першокурсників.
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У цілому кількість зарахованих на навчання на основі повної загальної
середньої освіти за денною і заочною формами становить майже 2,5 тис.
осіб, що на 16,2 % більше, ніж у 2017 році.
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На магістерські програми (на базі бакалавра) за денною і заочною
формами ми зарахували 1 592 особи, що на 4,3 % більше, ніж минулого року.

Разом з іноземцями у 2018 році ми навчаємо в університеті 16,5 тис.
студентів. Переважна більшість студентів (86 %) навчається за денною
формою.
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За державним бюджетом навчаються 40 % від загальної кількості.
Також ми надаємо освітні послуги у Центрі довузівської освіти,
Лінгвістичному центрі, Центрі післядипломної освіти та Центрі міжнародної
освіти (підготовче відділення). Це близько 4,2 тис. осіб.
Таким чином, загальна кількість осіб, які навчаються в університеті —
понад 20 тис.
Декілька слів про цьогорічне зарахування іноземних громадян. Воно
тривало до 1 листопада 2018 року. На перший курс денної форми
навчання було зараховано 1 061 особу. Всього ми маємо 4 302 іноземних
студента.
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У минулому році ми відчули, що необхідно вносити певні корективи
у навчання іноземців, взяли курс на підвищення якості вступників-іноземців.
Підвищили середній бал атестата, зробили більш суворою і чіткою
процедуру вступних випробувань. Набагато покращили інформаційне
супроводження набору і навчання іноземних студентів. Відкрили
можливість безпосереднього вступу до університету через Інтернет.
На базі Центру міжнародної освіти створено Навчально-науковий
інститут міжнародної освіти із суттєвим переглядом функцій
і відповідальності працівників. Це відразу дало помітні результати
як у плані кращої якості першокурсників-іноземців, так і у збільшенні
їх прийому на інші, крім медичного, факультети. Таких зараховано у цьому
році 165. У минулому році вчетверо менше.
Створено Раду іноземних студентів, з якою регулярно спілкується
керівництво університету і бере до уваги її побажання та пропозиції.
Завдяки цьому в університеті реалізується спеціальна програма
підвищення якості підготовки іноземних громадян, яка передбачає
забезпечення навчальною та методичною літературою, покращення
мовної підготовки викладачів, які викладають англійською,
покращення баз практики тощо.
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У цьому році вперше відбулася урочиста церемонія випуску студентівіноземців у ХАТОБі, яку організувала Рада іноземних студентів.
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5 грудня 2018 року вперше відбулася святкова церемонія посвяти
у студенти іноземців, а також обрання голови Ради іноземних студентів. Ним
став студент-медик Мадамін Асроров. Він присутній на нашій Конференції.
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21 грудня відбулося чергове засідання Ради іноземних студентів,
у спеціально виділеному для неї офісі, на одній території з міжнародними
академічними студентськими центрами.

Географія країн, з яких прибули на навчання наші іноземні студенти,
вражає — це 64 країни.
Така кількість і таке розмаїття іноземних студентів — це потужний
виклик для університету. Ми повинні забезпечити їм високий рівень
навчання, створити
максимально сприятливі умови для проживання,
дозвілля, враховувати національно-культурні особливості, організувати
конструктивне
міжкультурне спілкування, взаємодію з українськими
студентами тощо.
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Шановні делегати!
Успішно проведена вступна кампанія дозволила нам зберегти кадровий
потенціал університету, його науково-педагогічні школи.
Станом на 1 грудня 2018 року в університеті працювало 1 720 (1 670)
штатних науково-педагогічних працівників та 190 (201) науковців, серед
яких — 5 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 279 (280)
докторів наук, професорів і 972 (941) кандидати наук, доценти.

67 % науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені
звання.
У 2017/2018 навчальному році штатними працівниками і докторантами
університету захищено 13 докторських дисертацій і 63 кандидатських.
До навчального процесу залучено 594 зовнішніх висококваліфікованих
сумісника, серед яких — 26 академіків і членів-кореспондентів НАН
України, 140 докторів наук і 262 кандидати наук.
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Таким чином, усього в освітньому процесі й науковій роботі беруть
участь 30 академіків та член-кореспондентів НАН України, 419 докторів
наук, професорів і 1 234 кандидати наук, доценти.
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В університеті наразі працює майже 5 тисяч працівників. Це люди
різних посад, різних службових позицій, потреб та інтересів. Важливо все
це враховувати у роботі з ними. Тому за рішенням Вченої ради створено
Службу управління персоналом, на яку покладаються важливі завдання
аналітичної, прогностичної роботи, стимулювання професійного розвитку
викладачів і науковців, більш ефективного матеріального та морального
їх заохочення, соціальної підтримки тощо.
Шановні делегати!
І наукова, і навчальна, і культурна діяльність університету залежать від
стану його матеріально-технічної бази, комунікацій, опалювальних систем,
інженерних мереж тощо.
Університет це величезне господарство, у якому десятки споруд,
будівель, територій, загальною площею близько 260 тис. кв.м., десятки
кілометрів комунікацій, понад 100 гектарів землі.
За звітний період, господарчими службами університету та Службою
головного інженера виконані всі необхідні роботи, спрямовані
на підготовку навчальних корпусів, лабораторій, баз практик та житлового
фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального року.
Згідно з Програмою енергозбереження 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.
Деякі заклади вищої освіти на зиму стали закриватися, оскільки не
мають можливості оплачувати комунальні послуги. Ми зробили розрахунки
і не побачили такої необхідності. Каразінський університет цієї зими
працюватиме у звичайному режимі.
У 2018 році завершено реконструкцію актової зали у північному
корпусі та всіх його службових приміщень.
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Створений і запрацював Каразінський студентський клуб.
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Продовжувалися роботи з проектування, реконструкції і ремонту
спорткомплексу, спортивних залів, приміщень ЦНБ у північному корпусі.
У грудні відбулася важлива для університету подія. У результаті
великої і складної роботи на баланс університету передані корпуси
і території під Університетську медичну клініку. Це 4 корпуси площею
7,5 тис. кв. метрів і 2,5 гектари землі поруч із фізико-технічним факультетом.
Приміщення потребують серйозної реконструкції і оснащення сучасним
обладнанням, але клініка уже зараз у робочому стані, і це є дуже важливим
для підготовки студентів-медиків, до якої крім медичного залучені викладачі
ще 8 факультетів.

Вся багатостороння діяльність університету залежить, як ми всі
розуміємо, від стану його фінансів, від раціонального і ощадливого
розпорядження ресурсами.
У 2018 році університет зберігав фінансову стабільність. Запланований
обсяг загального бюджету університету складає близько 816 млн грн.
(у 2017 році — близько 665 млн.).
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З них 530,5 млн — спец. кошти, отримані, головним чином за надання
освітніх послуг, 285,2 млн — те, що надала держава (35 %).
Всі витрати здійснювалися відповідно до кошторису, затвердженому
Вченою радою на початку року, під контролем бюджетної комісії.
Докладна інформація про надходження та фактичні видатки як загального,
так і спецфонду університету міститься у повній версії звіту.
Заробітна плата працівників університету у 2018 році (порівняно
з 2017 року) зросла у зв’язку зі:
1) збільшенням з 1 січня 2018 року мінімальної заробітної плати до
3 723 грн., збільшенням із 1 січня 2018 року посадових окладів працівників;
змінами у якісному складі науково-педагогічного персоналу за рахунок
одержання наукового ступеня та вченого звання значною кількістю науковопедагогічних працівників.
Середньомісячна заробітна плата науково-педагогічного та навчальнодопоміжного персоналу зросла порівняно із 2017 роком на 16 % (очікуваний
рівень інфляції в країні 9–10 %).
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Рис. 1. Середньомісячна заробітна плата у 2016–2018 роках
За звітний період надбавок та доплат працівникам виплачено
29,400 млн. грн.; премій — 13,715 млн. грн.
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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 докторських дисертацій, високі місця у рейтингах тощо).
За цими показниками за два місяці вже виплачено 1 млн. 269 тис. грн.
Зрозуміло, що немає можливості зупинитися навіть на головних
результатах, досягнутих у 2018 році.
Але не можна не зазначити, що університет впевнено зберігає позиції
одного з провідних українських вищих навчальних закладів. За оцінками
QS World University Rankings університет втретє увійшов до 500 найкращих
університетів світу, посівши 481 позицію – найвищу у рейтингу порівняно
з іншими українськими університетами.

За цими результатами стоїть напружена і самовіддана робота всього
багатотисячного колективу Каразінського університету, невпинний творчий
пошук кафедр, факультетів, всіх служб університету, всіх працівників,
і я хочу всім сказати за це слова щирої, сердечної подяки!
На цьому дозвольте доповідь завершити.
Дякую за Вашу увагу!
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