
Підсумки роботи у 2018/19 навчальному році  

і завдання на новий навчальній рік  
(доповідь на Конференції трудового колективу  

Каразінського університету) 
  
Шановні делегати конференції! 

  
Дозвольте привітати всіх із початком нового навчального року! 
 

На превеликий жаль, мушу почати із сумної звістки: університет зазнав 

великої втрати. Пішов із життя декан факультету МЕВ та ТБ, доктор наук, 

професор, член Вченої ради університету, делегат Конференції трудового 

колективу, людина великої доброти й мужності, яка зробила величезний 

внесок у становлення і розвиток факультету й університету, 

наш друг і колега, Вадим Ігоревич Сідоров. 

 

Вшануймо його світлу пам’ять хвилиною мовчання. 

  
  Шановні колеги!  
 

Насамперед хочу сказати слова сердечної, великої подяки всім за напружену й 

натхненну роботу протягом 2018/2019 навчального року, всім, хто присутній 

у залі, всім колективам, працівникам Каразінського університету, завдяки 

відданій праці яких, університет успішно розвивався, вийшов на нові високі 

горизонти навчальної, наукової роботи, вкотре підтвердив свій статус 

університету світового класу.  

Достатньо сказати, що Каразінський університет, за авторитетним 

міжнародним рейтингом QS, єдиний з українських університетів входить  до 

500 кращих університетів.  

 



 

 

Університетська громада виконала величезний обсяг роботи: забезпечено 

якісне проходження студентами 100 бакалаврських освітніх програм і 106 

магістерських програм. Ми наполегливо вдосконалювали якість навчального 

процесу, постійно дбали про академічну доброчесність.  

Останнім часом стало модним огульно критикувати українську вищу школу, 

визначати її як таку, що є безнадійно застарілою, архаїчною, наскрізь 

корумпованою тощо. Щось у цій критиці, можливо, є справедливим, щось ні. 

В Україні зараз нараховується майже 300 закладів вищої освіти: якісь з них є 

непоганими, якісь слабкими, якісь, можливо, дуже слабкими. Але в цілому за 

міжнародними рейтингами українська вища освіта посідає у світі 38 місце, 

чого не сказати про нашу промисловість, транспорт, медицину, соціальну 

сферу, правоохоронну систему тощо. 

Тим більше не варто посипати голову попелом таким університетам, як наш. 

Університет за переважною більшістю напрямів демонструє фактично 

європейську якість освіти, наші студенти перемагають 

на престижних міжнародних турнірах, коли вони опиняються 

за академічними обмінами в кращих закордонних університетах, то нічим  

не поступаються їхнім студентам, наші випускники займають престижні 

позиції в західних університетах і наукових центрах, дипломатичних службах, 

міжурядових організаціях тощо й демонструють зразкову активність.  

Після того, як я сформулював цю думку, вчора побачив інтерв’ю з Михайлом 

Вінницьким, секретарем НАЗЯВО, який добре знає стан вищої освіти як в 

Україні, так і на Заході. І знайшов у цьому інтерв’ю підтвердження моїх слів. 

На запитання: «Чи справді українська освіта гірша за європейську або 

американську?» він відповів, цитую: 

 



«Під час моєї аспірантури в Кембриджському університеті мені часто 

доводилося читати лекції студентам-третьокурсникам, тому я точно знаю, хто 

такий третьокурсник Кембриджа. За тих 17 років, що я живу в Україні, у мене 

виникали різні можливості викладати в українських вишах. Маю досвід 

викладання в УКУ, НУ “Києво-Могилянська академія”, НУ “Острозька 

академія”, КНУ ім. Шевченка, ЛНУ ім. Франка, ХНУ ім. Каразіна та інших 

університетах. Я точно знаю, хто такий український третьокурсник. Так-от, 

скажу я вам, що третьокурсники всіх цих українських університетів знають 

більше, ніж кембриджські. 

Насправді ми маємо хибне уявлення, що українська освіта — неякісна. А все 

тому, що в нас дуже стрімка піраміда якості: є університети на вершині 

піраміди, якісні на світовому рівні, а внизу піраміди — заклади, які просто 

дискредитують вищу освіту тим, що продають дипломи. І якщо в Англії 

різниця між Кембриджем, Манчестером чи Університетом Північного 

Лондона є не дуже великою в якості навчання (але дуже великою в якості 

наукового доробку), то в Україні між найкращими і найгіршими 

університетами — просто провалля. Нижня частина дискредитує верхню, і 

тому виникає хибне враження, що вся вища освіта в Україні — погана». 

Європейська комісія підтримує таке дослідження університетів, 

як U-Multirank. На відміну від інших рейтингових досліджень, у ньому 

не визначається місце університету, а надається порівняння його показників з 

показниками діяльності інших університетів. 

В останньому дослідженні проаналізовано діяльність 1 600 університетів із 95 

країн, порівняно 2 000 факультетів та 5 000 освітніх програм. У галузі 

освітньої діяльності показники університету оцінено 

як «дуже хороші» та «хороші», у галузі наукових досліджень та інноваційної 

діяльності — як нижчі за середні значення, у галузі інтернаціоналізації — як 

середні. Загалом показники університету є порівнянними з показниками 

провідних університетів Східної Європи.  

І це при тому, що фінансові ресурси просто неможливо порівняти. Якщо весь 

загальний бюджет Каразінського університету перевести у євро, то він буде 

близько 33 млн євро. Співрозмірний нашому провідний європейський 

університет має, зазвичай, бюджет 1 млрд євро (1 млн 

на професора). Тобто в 30 разів більше. Не в три, не в десять, 

не у двадцять, а в тридцять. 

 



 

 

І коли питають, чому українських університетів немає у першій сотні світових 

рейтингів, то нехай спершу подивляться на цю гістограму. 

Попри це, ми випускаємо достатньо сильних, конкурентоспроможних 

фахівців, здатних адаптуватися до складних і мінливих реалій ХХІ століття, 

навчатися і перенавчатися. 

Цьогоріч ми випустили 1 812 бакалаврів. 

Випустили 1 555 магістрів та спеціалістів.  

 

 

 



  

  

 

  Серед них близько 800 іноземних громадян з понад 60 країн світу, 

урочистий випуск яких яскраво пройшов Оперному театрі. 

 

 

 

 

Одним зі складних викликів для університету стало запровадження так званого 

«широкого конкурсу», коли розподіл місць держзамовлення визначається 

кількістю поданих вступниками заяв. А також сильний відтік абітурієнтів за 

кордон. За оцінками тільки в Польщі навчається до 50 000 студентів-українців 

(до того ж далеко не в найкращих університетах). 



Ми заздалегідь передбачили цю ситуацію, розробили науково обґрунтовану 

програму популяризації університету, протягом декількох років ведемо 

активну PR і рекламну кампанію. Це дає свої результати. 

Цьогоріч ми посіли 7 місце за кількістю поданих заяв і загалом успішно 

провели вступну кампанію. 

 

 

 

  

  

  

 

 



 

 

 

 

У той час, як багато ЗВО втратили контингент, ми дещо збільшили прийом на 

перший курс бакалаврів.  

Зараховано 2 560 (+62). 

 



 

 

 

 

Водночас помітно зменшилася кількість зарахованих на магістерські 

програми.  

Зараховано 1 186 (- 406). 

  

Причини цієї тенденції не до кінця зрозумілі. Частково це визнання ринком 

праці достатності бакалаврського диплома. Але, мабуть, є інші причини, які 

треба встановити та проаналізувати, шукати нові підходи 

в організації магістерської підготовки. 



 

 

 

 



 

 

Якщо загалом набір на перший курс нас задовольняє, то за окремими 

факультетами він є недостатнім і загальний контингент студентів 

не відповідає нормативам Закону про вищу освіту, тобто 200 особам, які 

мають навчатися на факультеті. Декілька факультетів знаходяться на межі: 

мають поки що трішки понад 200 студентів. У цьому немає вини факультетів, 

вони роблять усе, що можуть і навіть більше. Це загальна ситуація у країні, яка 

втрачає підготовку фахівців у низці сегментів, необхідних для науково-

технічного розвитку. Те, що на прикладну фізику цього року у всій країні 

вступали близько 450 абітурієнтів, є катастрофою. Не тою, яка загрожує, а 

тою, що відбулася. 

  

Є декілька варіантів відповідної структурної перебудови, зокрема: об’єднання 

факультетів, приєднання до інших, трансформація в навчально-наукові 

інститути. Треба не поспішати у цій справі, а ретельно зважити всі фактори і 

знайти оптимальні рішення, які зберігатимуть науково-педагогічні школи й 

напрацьовані освітні технології. Ми попрохали факультети та деканів 

проаналізувати ситуацію і запропонувати варіанти її впорядкування. 

 

  Шановні колеги! 

  

Ще раз хочу подякувати факультетам та інститутам, відділам 

і службам за складну й відповідальну роботу в минулому навчальному році. 

Слова подяки центральній науковій бібліотеці, яка демонструвала дуже високі 

стандарти роботи.  

З великою любов’ю до своїх слухачів працював малий Каразінський 

університет, багато з яких продовжать навчання у великому Каразінському 

університеті. 

  



Ми пишаємося відданою роботою університетських музеїв, виставкових 

центрів, творчих колективів. 

  

Як завжди плідною і цікавою була співпраця зі студентським 

самоврядуванням і профспілками. 

 

Велика подяка працівникам господарчої частини та інженерних служб, які 

забезпечували чистоту й порядок приміщень, дієздатність інженерних систем 

університету, його обладнання та будівель. 

 

Шановні колеги!  

 

В університеті працює і навчається понад 25 000 людей. 

Це великий, складний колектив однодумців, патріотів університету, кожен  

з яких зробив свій внесок у його розвиток.  

  

Протягом цього навчального року в університеті відбулося багато яскравих і 

пам’ятних подій, які сьогодні приємно згадати. 

  

Це відкриття студентського клубу.  

 

. 

  



 

 

Благодійний студентський зимовий бал, завдяки якому студенти придбали й 

подарували медичну апаратуру ОХМАТДИТу (майже на пів мільйона грн). 

 

 

 

  

 

Каразінська команда здобула ІІІ місце на 11 міжнародному 

Студентському турнірі фізиків у Лозанні. 

 

 



 

 

Прем’єра вистави студентського театру. 

 

 

 

  

 

Срібло на університетському чемпіонаті Європи, яке здобула наша футзальна 

команда. 

 

  

  



 

 

 

 

Науково-популярна конференція «Леонардо і Місяць», присвячена року 

Леонардо да Вінчі, яку ми провели разом з італійськими колегами 

і яка отримала продовження у стосунках з італійськими університетами. 

 

 

  

Університет має визнану міжнародну репутацію і є майданчиком проведення 

багатьох важливих міжнародних акцій. Так, 24 серпня 

в університеті відкрилася виставка, присвячена 70-річчю КНР.   



 

 

 

І багато-багато інших важливих подій, які варто було би згадати. 

Усі вони відображені в Інформаційно-аналітичних матеріалах, у 188 сторінках, 

які виставлені на університетському сайті. Радив би уважно з ними 

ознайомитися, оскільки там представлено детальну й корисну інформацію 

щодо того, чим жив університет. 

 

Щодо завдань у новому 2019/2020 навчальному році, то вони містяться у 

Стратегії розвитку університету до 2025 року, яку ми з вами затвердили 

в грудні й під яку розроблено 40 конкретних проєктів, охоплено всі важливі 

напрями університетського життя. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

У новому навчальному році згідно із завданнями Стратегії нам необхідно: 

▪ підвищити результативність наукової роботи та інноваційної діяльності, 

забезпечити розширення фінансової бази наукових досліджень, збільшити 

кількість періодичних наукових видань університету, що індексуються 

міжнародними наукометричними базами даних публікацій Scopus та Web of 

Science;  

 

▪ запровадити внутрішню систему попередньої акредитації освітніх 

програм відповідно до критеріїв, визначених у Положенні 

про акредитацію, затвердженому МОН України; 

 

▪ запустити першу чергу інтегрованої інформаційної системи управління 

університетом (електронний документообіг між працівниками й підрозділами 

університету, автоматизовані системи управління фінансовими та кадровими 

ресурсами; електронна система персонального планування роботи та 

звітування науково-педагогічних працівників тощо); 

 

▪ завершити реконструкцію першої черги спортивного комплексу 

«Каразінський», ремонт спортивних зал у головному та північному корпусах 

університету, здійснити ремонтні роботи в музеї природи, у гуртожитках 

університету, завершити створення музею астрономії; 

 

▪ розгорнути  широку програму освітньої діяльності в парадигмі Long Life 

Learning, запропонувати харків’янам велику кількість різноформатних 

навчальних програм, відповідно до їхніх потреб 

та інтересів; 

 



▪ активізувати реалізацію програми інклюзивної освіти, завершити 

створення університетського простору, зручного для людей з особливими 

потребами;  

 

▪ суттєво збільшити кількість англомовних освітніх програм. 

 

Просимо кожен факультет, інститут, кафедру, кожен підрозділ на початку 

навчального року ще раз проаналізувати та визначити своє місце в проєктах 

Стратегії і чітко визначити свої конкретні завдання в їх реалізації, представити 

на розгляд Ради стратегічного планування і розвитку.  

 

На цьому доповідь дозвольте закінчити. 

  

Дякую за увагу! 
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	Вшануймо його світлу пам’ять хвилиною мовчання.
	Шановні колеги!
	Насамперед хочу сказати слова сердечної, великої подяки всім за напружену й натхненну роботу протягом 2018/2019 навчального року, всім, хто присутній у залі, всім колективам, працівникам Каразінського університету, завдяки відданій праці яких, універс...
	Достатньо сказати, що Каразінський університет, за авторитетним міжнародним рейтингом QS, єдиний з українських університетів входить  до 500 кращих університетів.
	Університетська громада виконала величезний обсяг роботи: забезпечено якісне проходження студентами 100 бакалаврських освітніх програм і 106 магістерських програм. Ми наполегливо вдосконалювали якість навчального процесу, постійно дбали про академічну...
	Останнім часом стало модним огульно критикувати українську вищу школу, визначати її як таку, що є безнадійно застарілою, архаїчною, наскрізь корумпованою тощо. Щось у цій критиці, можливо, є справедливим, щось ні.
	В Україні зараз нараховується майже 300 закладів вищої освіти: якісь з них є непоганими, якісь слабкими, якісь, можливо, дуже слабкими. Але в цілому за міжнародними рейтингами українська вища освіта посідає у світі 38 місце, чого не сказати про нашу п...
	Тим більше не варто посипати голову попелом таким університетам, як наш. Університет за переважною більшістю напрямів демонструє фактично європейську якість освіти, наші студенти перемагають на престижних міжнародних турнірах, коли вони опиняються за ...
	Після того, як я сформулював цю думку, вчора побачив інтерв’ю з Михайлом Вінницьким, секретарем НАЗЯВО, який добре знає стан вищої освіти як в Україні, так і на Заході. І знайшов у цьому інтерв’ю підтвердження моїх слів. На запитання: «Чи справді укра...
	«Під час моєї аспірантури в Кембриджському університеті мені часто доводилося читати лекції студентам-третьокурсникам, тому я точно знаю, хто такий третьокурсник Кембриджа. За тих 17 років, що я живу в Україні, у мене виникали різні можливості виклада...
	Насправді ми маємо хибне уявлення, що українська освіта — неякісна. А все тому, що в нас дуже стрімка піраміда якості: є університети на вершині піраміди, якісні на світовому рівні, а внизу піраміди — заклади, які просто дискредитують вищу освіту тим,...
	Європейська комісія підтримує таке дослідження університетів, як U-Multirank. На відміну від інших рейтингових досліджень, у ньому не визначається місце університету, а надається порівняння його показників з показниками діяльності інших університетів.
	В останньому дослідженні проаналізовано діяльність 1 600 університетів із 95 країн, порівняно 2 000 факультетів та 5 000 освітніх програм. У галузі освітньої діяльності показники університету оцінено як «дуже хороші» та «хороші», у галузі наукових дос...
	І це при тому, що фінансові ресурси просто неможливо порівняти. Якщо весь загальний бюджет Каразінського університету перевести у євро, то він буде близько 33 млн євро. Співрозмірний нашому провідний європейський університет має, зазвичай, бюджет 1 мл...
	І коли питають, чому українських університетів немає у першій сотні світових рейтингів, то нехай спершу подивляться на цю гістограму.
	Попри це, ми випускаємо достатньо сильних, конкурентоспроможних фахівців, здатних адаптуватися до складних і мінливих реалій ХХІ століття, навчатися і перенавчатися.
	Цьогоріч ми випустили 1 812 бакалаврів.
	Випустили 1 555 магістрів та спеціалістів.
	Серед них близько 800 іноземних громадян з понад 60 країн світу, урочистий випуск яких яскраво пройшов Оперному театрі.
	Одним зі складних викликів для університету стало запровадження так званого «широкого конкурсу», коли розподіл місць держзамовлення визначається кількістю поданих вступниками заяв. А також сильний відтік абітурієнтів за кордон. За оцінками тільки в По...
	Ми заздалегідь передбачили цю ситуацію, розробили науково обґрунтовану програму популяризації університету, протягом декількох років ведемо активну PR і рекламну кампанію. Це дає свої результати.
	Цьогоріч ми посіли 7 місце за кількістю поданих заяв і загалом успішно провели вступну кампанію.
	У той час, як багато ЗВО втратили контингент, ми дещо збільшили прийом на перший курс бакалаврів.
	Зараховано 2 560 (+62).
	Водночас помітно зменшилася кількість зарахованих на магістерські програми.
	Зараховано 1 186 (- 406).
	Причини цієї тенденції не до кінця зрозумілі. Частково це визнання ринком праці достатності бакалаврського диплома. Але, мабуть, є інші причини, які треба встановити та проаналізувати, шукати нові підходи в організації магістерської підготовки.
	Якщо загалом набір на перший курс нас задовольняє, то за окремими факультетами він є недостатнім і загальний контингент студентів не відповідає нормативам Закону про вищу освіту, тобто 200 особам, які мають навчатися на факультеті. Декілька факультеті...
	Є декілька варіантів відповідної структурної перебудови, зокрема: об’єднання факультетів, приєднання до інших, трансформація в навчально-наукові інститути. Треба не поспішати у цій справі, а ретельно зважити всі фактори і знайти оптимальні рішення, як...
	Шановні колеги! (1)
	Ще раз хочу подякувати факультетам та інститутам, відділам і службам за складну й відповідальну роботу в минулому навчальному році. Слова подяки центральній науковій бібліотеці, яка демонструвала дуже високі стандарти роботи.
	З великою любов’ю до своїх слухачів працював малий Каразінський університет, багато з яких продовжать навчання у великому Каразінському університеті.
	Ми пишаємося відданою роботою університетських музеїв, виставкових центрів, творчих колективів.
	Як завжди плідною і цікавою була співпраця зі студентським самоврядуванням і профспілками.
	Велика подяка працівникам господарчої частини та інженерних служб, які забезпечували чистоту й порядок приміщень, дієздатність інженерних систем університету, його обладнання та будівель.
	Шановні колеги! (2)
	В університеті працює і навчається понад 25 000 людей. Це великий, складний колектив однодумців, патріотів університету, кожен з яких зробив свій внесок у його розвиток.
	Протягом цього навчального року в університеті відбулося багато яскравих і пам’ятних подій, які сьогодні приємно згадати.
	Це відкриття студентського клубу.
	.
	Благодійний студентський зимовий бал, завдяки якому студенти придбали й подарували медичну апаратуру ОХМАТДИТу (майже на пів мільйона грн).
	Каразінська команда здобула ІІІ місце на 11 міжнародному
	Студентському турнірі фізиків у Лозанні.
	Прем’єра вистави студентського театру.
	Срібло на університетському чемпіонаті Європи, яке здобула наша футзальна команда.
	Науково-популярна конференція «Леонардо і Місяць», присвячена року Леонардо да Вінчі, яку ми провели разом з італійськими колегами і яка отримала продовження у стосунках з італійськими університетами.
	Університет має визнану міжнародну репутацію і є майданчиком проведення багатьох важливих міжнародних акцій. Так, 24 серпня в університеті відкрилася виставка, присвячена 70-річчю КНР.
	І багато-багато інших важливих подій, які варто було би згадати. Усі вони відображені в Інформаційно-аналітичних матеріалах, у 188 сторінках, які виставлені на університетському сайті. Радив би уважно з ними ознайомитися, оскільки там представлено дет...
	Щодо завдань у новому 2019/2020 навчальному році, то вони містяться у Стратегії розвитку університету до 2025 року, яку ми з вами затвердили в грудні й під яку розроблено 40 конкретних проєктів, охоплено всі важливі напрями університетського життя.
	У новому навчальному році згідно із завданнями Стратегії нам необхідно:
	▪ підвищити результативність наукової роботи та інноваційної діяльності, забезпечити розширення фінансової бази наукових досліджень, збільшити кількість періодичних наукових видань університету, що індексуються міжнародними наукометричними базами дани...
	▪ запровадити внутрішню систему попередньої акредитації освітніх програм відповідно до критеріїв, визначених у Положенні про акредитацію, затвердженому МОН України;
	▪ запустити першу чергу інтегрованої інформаційної системи управління університетом (електронний документообіг між працівниками й підрозділами університету, автоматизовані системи управління фінансовими та кадровими ресурсами; електронна система персо...
	▪ завершити реконструкцію першої черги спортивного комплексу «Каразінський», ремонт спортивних зал у головному та північному корпусах університету, здійснити ремонтні роботи в музеї природи, у гуртожитках університету, завершити створення музею астрон...
	▪ розгорнути  широку програму освітньої діяльності в парадигмі Long Life Learning, запропонувати харків’янам велику кількість різноформатних навчальних програм, відповідно до їхніх потреб та інтересів;
	▪ активізувати реалізацію програми інклюзивної освіти, завершити створення університетського простору, зручного для людей з особливими потребами;
	▪ суттєво збільшити кількість англомовних освітніх програм.
	Просимо кожен факультет, інститут, кафедру, кожен підрозділ на початку навчального року ще раз проаналізувати та визначити своє місце в проєктах Стратегії і чітко визначити свої конкретні завдання в їх реалізації, представити на розгляд Ради стратегіч...
	На цьому доповідь дозвольте закінчити.
	Дякую за увагу!

