В. С. Бакіров
Звіт перед Наглядовою радою про роботу університету у 2018 році

Шановний Анатолію Глібовичу, шановні члени Наглядової ради!
Дозвольте представити Вашій увазі доповідь про основні результати
діяльності Каразінського університету у 2018 році. З повним звітом ви мали
можливість ознайомитися, він був розісланий електронною поштою.
Перше за все, у 2018 році університет як і в попередні роки, залишався
визнаним лідером української університетської науки. Виконано значний обсяг
наукових досліджень за широким спектром фундаментальних і прикладних,
природничих і соціально-гуманітарних наук. За результатами, якістю
і кількістю публікацій, захищених дисертацій та іншими показниками посідає
одне з перших місць в Україні.
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Так, зокрема, університет посідає друге місце в Україні за абсолютним
значенням публікацій у міжнародній наукометричній базі даних Scopus.
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Високий рівень наукової активності відображено в результатах обрання
до Національної академії наук України.
У 2018 році членами-кореспондентами НАН України обрано:
за Відділенням ядерної фізики та енергетики НАН України — професора
І. О. Гірку
за Відділенням хімії НАН України — професора М. О. МчедловаПетросяна
Надзвичайно важливим завданням у звітному періоді було ефективне
проведення вступної кампанії, щоб зберегти контингент студентів
і не скоротити викладацький склад. Це вдалося зробити. Зарахування
на перший курс за денною і заочною формами становить майже 2,5 тисячі
(2 498) осіб, що на 16,2 % більше, ніж у 2017 році.

Крім того, ми набрали на перший курс понад тисячу іноземних громадян.

3

На магістерські програми (на базі бакалавра) за денною і заочною
формами ми зарахували 1 592 особи, що на 4,3 % більше, ніж минулого року.

Всього у 2018 році в університеті навчалося 16,5 тисяч студентів. Серед
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них понад чотири тисячі іноземних студентів, з 64 країн.

Крім студентів ми надавали і надаємо різні освітні послуги у центрі
довузівської освіти, у Малому Каразінському університеті, на підготовчому
відділені, в лінгвістичному центрі тощо, де навчаються близько 4, 2 тисячі осіб.
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Таким чином загальна кількість осіб, які навчаються в університеті —
понад 20 тисяч осіб.

У минулому році ми відчули необхідність вносити певні корективи
в навчання іноземців, взяли курс на підвищення якості вступників-іноземців.
На базі центру міжнародної освіти створено Навчально-науковий інститут
міжнародної освіти із суттєвим переглядом функцій і відповідальності
працівників.
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, що передбачає забезпечення навчальною
та методичною літературою, покращення мовної підготовки викладачів,
які викладають англійською, покращення баз практики тощо.
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Успішно проведена вступна кампанія дозволила нам зберегти кадровий
потенціал університету, його науково-педагогічні школи. Ми не скорочували
персонал, лише в деяких випадках змінили джерело фінансування ставок.
Разом із сумісниками в освітньому процесі й науковій роботі беруть
участь 419 докторів наук, професорів і 1 234 кандидати наук, доценти.

66,9 % науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені
звання.
Забезпечено достатню фінансову стабільність університету.
Обсяг загального бюджету університету склав у 2018 році 815 млн 848
тис. грн.
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Загальні надходження до бюджету університету у 2016–2018 роках

Надходження до загального та спеціального фондів університету
у 2016–2018 роках
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Усі витрати здійснювалися відповідно до кошторису, затвердженого
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 зросла у порівняні
з 2017 роком на 16 % .

Середньомісячна заробітна плата у 2016–2018 роках
350 доларів на місяць — середня зарплата науково-педагогічних
працівників. Це, безумовно, не є еквівалентною за ту роботу, що виконують
викладачі.
Ми розпочали програму підвищення заробітної плати за реальні
досягнення. У 2018 році вперше запрацювала система преміювання за вагомі
наукові досягнення (публікації у престижних наукових виданнях, написання
монографій, захист кандидатських та докторських дисертацій, високі місця
у рейтингах тощо).
За звітний період господарчими службами університету та службою
головного інженера виконані всі необхідні роботи, спрямовані на підготовку
навчальних корпусів, лабораторій, баз практикумів та житлового фонду до
роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального року, проводилися
заходи та роботи, пов’язані з модернізацією та заміною застарілого обладнання,
впровадження сучасних технологій на енергетичних об’єктах та інженерних
мережах університету.
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У 2018 році завершено реконструкцію актової зали в північному корпусі
і всіх службових приміщень культурного центру.

Створено Каразінський студентський клуб, що розпочав роботу.
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Продовжувалися роботи з проектування, реконструкції та ремонту
спорткомплексу, спортивних залів, приміщень центральної наукової бібліотеки
в північному корпусі.
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Нам вдалося добитися передання на баланс університету корпусів
і території для проекту університетської медичної клініки. Це чотири корпуси
площею 7,5 тис. кв. метрів і 2,5 гектари землі поруч із фізико-технічним
факультетом. Ці приміщення потребують серйозної реконструкції і оснащення
обладнанням, але клініка уже зараз у робочому стані. Це важлива подія,
оскільки робить можливим продовження навчання іноземних студентівмедиків, до підготовки яких, крім медичного факультету, залучені викладачі ще
восьми факультетів.

Зрозуміло, що немає можливості зупинитися навіть на головних
результатах, досягнутих у 2018 році. Важливо зазначити, що університет
впевнено зберігає позиції одного з провідних українських університетів,
за оцінками QS World University Rankings університет втретє увійшов
до 500 найкращих університетів світу, посівши 481 позицію — найвищу
в рейтингу у порівняні з іншими українськими університетами.
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Враховуючи нові виклики для системи вищої освіти в цілому і для
Каразінського університету, було розроблено, обговорено і затверджено
Конференцією трудового колективу 27.12.18 Стратегію розвитку університету
на 2019–2025 роки до 220-ї річниці заснування університету.
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Проект Стратегії отримали члени Наглядової ради і надали низку цінних
порад.
Те, яким ми хотіли б бачити університет через сім років,
ми сформулювали у вигляді п’яти стратегічних концептів:
1. Якою ми бачимо каразінську університетську науку у 2025 році?
Такою, що зберігає лідерство на українському науковому просторі, має високий
міжнародний
конкурентний
рівень,
оптимальне
співвідношення
фундаментальних і прикладних досліджень і високий потенціал комерціалізації
результатів на національному та світових ринках науково-технічних розробок.

2. Якою ми бачимо каразінську університетську освітню діяльність у 2025
році?
Такою, що відповідає сучасним світовим стандартам якості, має потужну
практичну складову і завдяки цьому забезпечує успішне працевлаштування
випускників на сучасних ринках праці.
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3. Яким ми бачимо Каразінський університет у глобальному науковоосвітньому просторі у 2025 році?
Органічно інтегрованим у світове співтовариство університетів, таким, що має
високу міжнародну репутацію і широке визнання, активно ангажованим
у двостороннє та багатостороннє міжнародне партнерство, привабливим для
іноземних студентів і аспірантів.
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4. Якою ми бачимо інфраструктуру каразінського університетського
життя у 2025 році?
Такою, що забезпечує комфортні умови для наукової, освітньої діяльності,
творчого дозвілля, культурного життя, фізичного виховання та спорту.

5. Яким ми бачимо університетський менеджмент у 2025 році?
Гнучким, дебюрократизованим, проектно-орієнтованим, базованим на сучасних
інформаційно-комп’ютерних технологіях, з чітким розумінням стратегічних
цілей розвитку університету та шляхів їх досягнення.
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Це стратегічні завдання всього колективу. Для їх досягнення розроблено
42 конкретні проекти, що зараз доопрацьовуються і передаються
на затвердження Вченої ради.

Головні завдання робот університету на 2019 рік визначені у цих
проектах, де сформульовані конкретні результати на цей рік, визначені
послідовні дії по їх досягненню, передбачене ресурсне забезпечення. Для
керівництва і координації роботи створено Раду стратегічного планування
і розвитку (РСПР), що здійснюватиме оперативне керівництво і координацію
виконання проектів.
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Ми просили б Леоніда Миколайовича Литвиненка як заступника Голови
Наглядової ради представити Наглядову раду в цьому органі.
Шановні члени Наглядової ради!
Я назвав далеко не всі результати роботи. Їх набагато більше.
За ними стоїть напружена і самовіддана робота всього багатотисячного
колективу Каразінського університету, невпинний творчий пошук кафедр,
факультетів, усіх служб університету, за що їм ці слова щирої, сердечної
подяки!
Не можу не сказати слова подяки Наглядовій раді, її голові, всім членам,
увагу й підтримку яких ми постійно відчуваємо і які є для нас дуже важливими.
Університет не зупиняється на досягнутому, ми перебуваємо
у постійному русі вперед, ставимо перед собою високі і складні завдання
і працюємо, щоб відповідати своїй високій місії.
Дозвольте завершити доповідь і подякувати за увагу!
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