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ДОВІДКА
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
щодо забезпечення освітньої діяльності станом на 01.09.2021
(відповідно до ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ провадження освітньої діяльності,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №365))
1. Інформаційні ресурси
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна заснована одночасно з університетом у 1804 році.
Фонд бібліотеки складає 3 442 428 прим., у т. ч. наукової літератури –
1 905 646; навчальної – 1 160 885; художньої – 375 897; біля 800 000 видань
зарубіжної літератури.
Площа ЦНБ: 10 164 кв. м.
Фонд книжкових пам’яток (85 тисяч видань) віднесено до наукового
об’єкту, що становить національне надбання (Розпорядження Кабінету
міністрів України № 650-р від 28 серпня 2013 р. «Про віднесення наукових
об’єктів до таких, що становлять національне надбання»).
Для читачів працюють 5 абонементів, у т.ч., служба міжбібліотечного
абонементу, 15 спеціалізованих залів (823 посадкових місця, площа – 1 890,5
кв. м), у т. ч. спеціалізовані зали: правової та бізнес-інформації (58 місць, площа
– 110 кв. м); читальний зал для студентів природничих факультетів (55 місць,
площа – 118 кв. м.), читальний зал для викладачів і науковців (44 місця, площа
– 117 кв. м); читальний зал для студентів гуманітарних факультетів (102 місця,
площа – 169 кв. м); читальний зал для цінних видань та періодичних видань
XIX ст. (250 місць, площа – 262 кв. м); читальний зал книжкових пам’яток і
рукописів (18 місць, площа – 74 кв. м); читальний зал довідкової літератури (26
місць, площа – 52 кв. м); читальний зал літератури з історії Університету (5
місць, площа – 39 кв. м); читальний зал фізико-технічної літератури (50 місць,
площа – 150 кв. м); Центр Інтернет-технологій (20 місць, площа – 135 кв. м).
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За сприяння Посольства США в Україні активно діє інформаційноресурсний Центр «Вікно в Америку» (зараз «Американські студії) – (64
посадкових місця, площа – 168 кв. м), де представлені матеріали про історію,
культуру США, електронні ресурси, сучасна техніка, у тому числі для осіб з
вадами зору. У новому центрі, відкритому за сприяння Посольства США в
Україні, зі створення нового технологічного бібліотечного простору – Idea
Space (20 місць, площа – 56 кв. м ). За підтримки Посольства Болгарії в Україні
працює Кирило-Мефодіївський центр з кабінетом для вивчення іноземних мов
та залом іноземної літератури (25 посадкових місць, площа – 46 кв. м). За
підтримки фонду Анастасіуса Левентиса (Кіпр) працює Еллада-центр:
краєзнавча література про Грецію та Кіпр (20 місць, площа – 46 кв. м). У
читальному залі науково-бібліографічного відділу до послуг користувачів
представлено фонд енциклопедій, словників, покажчиків, довідників. Усі
читальні зали та навчальні абонементи працюють у режимі відкритого доступу,
що дозволяє залучити читачів до самостійної роботи з фондом. Функціонує
бібліотечний Центр Інтернет-технологій. Усі користувачі ЦНБ мають
можливість безкоштовно працювати в мережі Інтернет щодня та користуватися
електронними послугами Центру.
Бібліотечно-інформаційна система Absotheque UNICODE, забезпечує
комплексну автоматизацію бібліотеки. Усі бібліотечні процеси автоматизовані.
Постійна увага приділяється оновленню напрямів, змісту і формі
сучасного інформаційного обслуговування. У рамках сприяння академічній
доброчесності, працівники проводять низку заходів для студентів та науковців,
серед яких заняття з пошуку та використання ресурсів бібліотеки та
мережевих ресурсів, роботи з базами даних, укладання бібліографічних описів
та бібліографічних списків до наукових робіт, цитувань та бібліографічних
посилань.
Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами,
програмами та тематикою наукових досліджень шляхом придбання наукової,
навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, видань на
електронних носіях, електронних баз даних, створених як в Україні, так і за
кордоном. Щорічно за заявками факультетів фонд оновлюється навчальними
посібниками, науковою та художньою літературою. Проводиться передплата на
періодичні видання та сучасні інформаційні бази даних.
Розвивається Електронна бібліотека, до складу якої входять: Електронний
каталог з посиланнями до повнотекстових документів; електронний архів
(репозитарій) публікацій учених університету – eKhNUIR; електронний архів
eScriptorium з повнотекстовими ресурсами рідкісних і цінних видань;
Електронний архів оцифрованих періодичних видань ЦНБ Karazin.Back2News;
світові БД у on-line доступі.
Бібліотекою представлено у глобальний інформаційний простір 36 398
повнотекстових документів. З них: понад 14 873 документів у репозитарії
eKhNUIR; понад 9 119 документів у архіві eScriptorium; 8 377 документів (48
015 сторінок газет) у архіві Karazin.Back2News; 2 794 документа ЦНБ в архіві
LIBRARIA, майже 400 повнотекстових документів з посиланням в
електронному каталозі.
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ЦНБ має власний WEB-сайт та свої сторінки у Facebook, Twitter,
Instagram та Telegram. На території ЦНБ працює зона Wi-Fi.
На сайті бібліотеки для читачів працює довідкова служба «Віртуальний
бібліограф», довідка «УДК, авторський знак», відображаються веб-ресурси
відкритого доступу.
Електронний каталог
(http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?lang=ua )
з електронним замовленням документів та електронним формуляром,
функціонує з цілодобовим доступом через Інтернет.
Він налічує понад 1 058 143 назви документів, понад 1 564 655
примірників. До послуг користувачів ЦНБ – електронні версії навчальних та
навчально-методичних матеріалів, у т. ч. підготовлених викладачами
університету. Це методичні розробки, конспекти лекцій та монографії
університетських викладачів, книги, що користуються підвищеним попитом,
окремі періодичні видання. Ці версії відображаються в електронному каталозі з
дотриманням Закону України «Про авторське право та суміжні права».
У електронному архіві (репозитарії) університету – eKhNUIR, який
супроводжує ЦНБ, представлено: понад 14 873 повнотекстових документів.
Політику архіву представлено у
міжнародному Реєстрі політик
репозитраріїв відкритого доступу – Registry of Open Access Repository
Mandates and Policies (ROARMAP) http://roarmap.eprints.org/331/, який фіксує
політики відкритого доступу, прийняті університетами, дослідницькими
установами, які надають відкритий доступ до своїх рецензованих результатів,
зберігаючи їх у репозітарії з відкритим доступом.
Архів eKhNUIR http://dspace.univer.kharkov.ua/ зареєстрований у
міжнародних ґарвестерах: у міжнародному Реєстрі репозитаріїв відкритого
доступу (Registry of Open Access Repositories, ROAR), (Саутгемптонський
університет, Великобританія), у якому індексується час створення, локалізація
репозитарію відкритого доступу та кількісні показники їхнього вмісту
http://roar.eprints.org/2866/ та «Покажчику Репозитаріїв відкритого доступу»
(Directory of Open Access Repositories, DOAR) (Ноттінгемський університет,
Великобританія), https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/1546?template=opendoar.
eKhNUIR має власний ISSN 2310-8665, що присвоєний Міжнародним
центром ISSN 12.10.2013 р. https://portal.issn.org/resource/issn/2310-8665), тобто
є повноцінним електронним виданням, що постійно поповнюється, і в якому
можна публікувати результати досліджень як в першоджерелі, нарівні з
друкованими періодичними виданнями.
Працівники ЦНБ надають необхідну консультативну допомогу в
самоархівації наукових праць, а також консультують депозиторів з факультетів.
Для читачів функціонує електронний архів рідкісних видань і рукописів
для науки та освіти – «eScriptorium» http://escriptorium.univer.kharkov.ua/ ),
який постійно поповнюється. Архів eScriptorium містить повні електронні версії
(або фрагменти) рідкісних видань і рукописів, і створюється з освітньою і
науковою метою. В архіві представлено понад 9 119 повнотекстових
електронних копій.
В Електронному архіві оцифрованих періодичних видань ЦНБ
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Karazin.Back2News http://karazin.back2news.org/ який було започатковано у
2018 році Центральною науковою бібліотекою Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна разом з Фондом культури та інновацій
FUTURA (м. Київ), компанією ТОВ «Цифрова країна» (м. Київ) та за підтримки
Українського
культурного
фонду
представлено
8 377
документів
(повнотекстові розпізнані тексти газет, що зберігаються у фонді бібліотеки). Ці
газети користуються величезним попитом серед науковців і дослідників.
Робота над поповненням електронного каталогу та е-архівів постійно
продовжується.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна входить до
переліку вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти і науки України, яким надається доступ
до БД Scopus, Web of Science. За рекомендацією експертної Комісії МОН
України університет отримав також доступ до онлайн-платформи SciVal для
моніторингу та аналізу міжнародних наукових досліджень, доступом до
повнотекстових ресурсів (електронних книг) бази даних ScienceDirect від
видавництва Elsevier.
Доступ до світових інформаційних повнотекстових баз даних
здійснюється з усіх комп’ютерів, підключених до Інтернет через мережу
університету. Фахівці бібліотеки надають консультації науковцям щодо роботи
з провідними наукометричними та повнотекстовими базами даних.
Протягом 2019-2021 років науковці університету мають можливість
користуватися базою видань видавництва Oxford University Press – одним з
найповажніших зібрань академічних журналів з різних галузей знань.
Завдяки підтримці Посольства США в Україні у Центрі «Вікно в
Америку» користувачі мають доступ до віртуальної бази даних бібліотеки
Міжнародної інформаційної служби Держдепартаменту США, «eLibrary USA»
у т. ч., до таких відомих американських БД як JSTOR, Academic OneFile,
ProQuest Dissertations & Theses Database та ін.
Бази даних, доступ до яких надається ЦНБ у режимі он-лайн протягом
2020 та 2021 років
№
Назва
Зміст
з/п
Бази даних, доступ до яких наданий за підтримки МОН
1
Web of Science
БД від Clarivate - найвідоміша наукометрична бібліографічна база
даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та
матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості
цих матеріалів.
2

SCOPUS

Найбільша в світі наукометрична бібліографічна та реферативна база
даних та інструмент для відстеження цитованості статей,
опублікованих у наукових виданнях.

3.

SciVal

4.

ScienceDirect (з січня 2021 р.)

Онлайн-платформа для моніторингу та аналізу міжнародних наукових
досліджень, забезпечує подання та оцінку результатів досліджень по
всіх галузях науки, дозволяє організаціям та їхнім керівникам
оптимізувати стратегічне вкладення коштів, а також ефективно
визначати подальші напрями дослідницької роботи.
Одна з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових

5
№
з/п

Назва

Зміст

досліджень, яка містить понад 16 млн. статей із 3,5 тис. журналів та 39
тис. книг
5.
Журнали SpringerNature
Мультидісциплінарна колекція з наукових журналів
та е-книг
міжнародного видавництва
Бази даних, отримані за сприяння спонсора
Журнали Oxford University Понад 300 журналів мають високий рейтинг у світовій науці та
Press
охоплюють природничі науки, математику, гуманітарні та соціальні
науки, економіку та фінанси, юриспруденцію, особливо цінні в колекції
видання з біології та медицини.
Бази даних, придбані за кошти університету
1
Institute of Physics Publishing Наукові періодичні видання бази даних IOPScience - архів понад 70
(до 1.06.2020)
назв видань, 700000 статей з різних розділів фізики.
2

EBSCO

3.

CUL Online

8

BookFlix

9

Kanopy

Мультидисциплінарна англомовна повнотекстова база, яка містить
понад 10000 назв періодичних видань з усього світу.

Бібліотека навчальної літератури – понад 1000 україномовних
навчальних посібників та підручників, рекомендованих МОН України,
з економічних, гуманітарних і природничих наук.
4
USMLE
Програма - інструмент оцінки знань
студентів вищих медичних навчальних закладів для підготовки до
державних іспитів КРОК.
Бази даних, що надавали частковий доступ
2
Cambridge University Press
прикладні науки, бізнес менеджмент, геонауки, гуманітарні науки,
медицина, фізичні науки, математика, соціальні науки.
3
Royal Society Publishing
Журнали та архіви Лондонського Королівського Товариства з біології,
еволюції, екології, фізики, нанотехнологій, хімії, медицини,
математики, інженерії та ін.
4
Журнали
Королівського Журнали одного з найвідоміших видавців літератури з хімії.
хімічного товариства (Royal
Society of Chemistry)
5.
SAGE
Журнали відкритого доступу міжнародного видавництва, доступ до
повних текстів статей у всьому світі, одразу після публікації за
ліцензією Creative Commons
Віртуальні бази даних бібліотеки Міжнародної інформаційної служби Держдепартаменту США «eLibrary
USA» - 9 баз (у Центрі «Вікно в Америку»)
1
PressReader
Понад 400 американських та міжнародних газет і журналів.
2
Academic OneFile
Доступ до повнотекстових статей з майже 8 000 наукових журналів.
3
Flipster
17 цифрових журналів про поточні події, культуру США та зовнішню
політику.
4
Gale Academic OneFile
Доступ до повнотекстових статей з майже 8 000 наукових журналів.
5
JSTOR
Повнотекстові статті з соціальних наук, економіки та історії з 850
академічних журналів.
6
ProQuest Dissertations & Theses База даних вміщує понад 1,5 млн. дисертацій та рефератів з понад 700
Global
університетів.
7
Gale in Context: Opposing
Думки експертів щодо суперечливих та дискусійних тем, статті з
Viewpoints
цих тем у тисячах газет та журналів.
Поєднує класичні художні книжки з відеороликами від Weston Woods
із науково-популярними електронними книгами від Scholastic. База
корисна для викладачів англійської мови та школярів
Стрім з підбірки понад 100 документальних фільмів, які
досліджують найцікавіші сучасні теми у Сполучених Штатах.

Тестовий доступ надавали: Міжнародна організація в галузі
комп’ютерних наук «Association for Computing Machinery». Видавництво
Oxford University Press представив збірку з інтернет-ресурсів та провідних
журналів у вільному доступі, щоб допомогти тим, хто працює над вирішенням
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ситуації з коронавірусом. Wiley надало колекцію журнальних статей та розділів
книг про дослідження коронавірусу, вільно доступних світовій науковій
спільноті. Springer Nature запустив глобальну програму підтримки навчання та
викладання у вищих навчальних закладах у всьому світі. Університет отримав
доступ до понад 500 ключових підручників у колекціях тематичних книг
Springer Nature.
У бібліотеці та на кафедрах медичного факультету надається доступ до
Програми USMLE (United States Medical Licensing Examination), яка є
інструментом оцінки знань здобувачів вищої медичної освіти.
Віддалений доступ до ресурсів під час карантину надають компанії
Clarivate, Elsevier, EBSCO, eLibraryUSA.
Згідно зі Стратегією розвитку ЦНБ на 2019–2025 рр., з метою
популяризації бібліотечно-бібліографічних знань і підвищення інформаційної
культури користувачів, удосконалення дослідницьких компетенцій студентів,
аспірантів, сприяння формуванню академічної доброчесності, запроваджені
консультативні курси з користування міжнародними реферативними та
повнотекстовими базами даних, використання міжнародних стилів і цитування.
Значна кількість тем пов’язана з питаннями культури інформаційної
грамотності – міжнародні бібліографічні стандарти, вміння працювати з базами,
до яких мають доступ користувачі ЦНБ, користування спеціальними
інструментами (Publons та ResearcherID, Mendeley, EndNote Online) та ін.
Користувачам пропонуються дистанційні курси для ознайомлення з
вимогами державного стандарту та міжнародних стилів з оформлення
посилань, бібліографічних описів та списків на платформі Moodle на сайті
Консультативної служби з питань атестації здобувачів наукових ступенів та на
сайті ЦНБ, а саме: особливості використання міжнародних стандартів з
цитування та бібліографічних описів The Chicago Style, The Harvard Style (3
варіанти), The Vankouver Citation Style, The MLA (Modern Language Association)
Style, міжнародний стиль цитувань OSKOLA.
Створено спеціальні колекції для успішного навчання та наукової
діяльності, які представлено на сайті ЦНБ – «Успішний студент» (Successful
student) http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/graduate_student/student.pdf,
«Успішний
аспірант»
(Successful
graduate
student)
http://wwwlibrary.univer.kharkov.ua/pages/graduate_student/graduate_student_txt.pdf,
де
надаються корисні матеріали та посилання з метою поглиблення навиків з
культури інформаційної грамотності, більш активного використання світових
баз даних.
Бібліотека є членом проєкту ELibUkr «Електронні бібліотеки України»,
членом Асоціації «Інформатіо-Консорціум. Підписані угоди про співпрацю та
партнерство між Центральним державним науково-технічним архівом України
та з компанією «Цифрова країна». У 2020 році підписано угоду про співпрацю з
Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського.
ЦНБ продовжує плідно співпрацювати з міжнародними організаціями і
фондами, діють 11 міжнародних угод про співпрацю, згідно підписаним угодам
підтримуються творчі стосунки з бібліотеками, інформаційними центрами та
громадськими товариствами країн Євросоюзу, Відділом преси, освіти та
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культури Посольства США в Україні. Діють угоди про співпрацю ЦНБ із
Всесвітньою цифровою бібліотекою (World Digital Library), з якою у вересні
2020 р. підтверджені партнерські відносини, з Європейською цифровою
бібліотекою «Europeana»: документи з фонду книжкових пам’яток представлені
у цих всесвітньовідомих базах даних; з Дослідницьким центром польської
бібліографії імені Естрейхерів Ягеллонського університету, Бібліотекою
фізики, астрономії та прикладної інформатики Ягеллонського університету,
Бібліотекою Ягеллонського університету, Науковою бібліотекою Політехніки
Лодзі (Республіка Польща), Академічною бібліотекою Латвійського
університету, Національною бібліотекою Латвії (м. Рига, Латвія), Центральною
бібліотекою Болгарської Академії наук (м. Софія, Болгарія), з Бібліотекою
Амброзіана (м. Мілан, Італія). Продовжується творча співпраця між
Генеральним Консульством Республіки Польща у Харкові, Фондом Грецької
Культури (Одеська філія), фондом Анастасіуса Левентіса (Кіпр).
Здійснюється книгообмін з більш ніж 20 організаціями та бібліотеками з
різних країн світу.
Студенти та викладачі можуть отримати інформацію щодо напрямків
діяльності ООН, Євросоюзу, а також «Україна-НАТО» на інформаційних
стендах.
ЦНБ постійно продовжує роботу з удосконалення та підвищення рівня
бібліотечно–інформаційного обслуговування користувачів шляхом дбайливого
збереження історичних традицій та вивчення і використання новітніх
інформаційних технологій. Щорічно представляються понад від 100 до 150
книжкових виставок, в тому числі – понад 20 віртуальних.
Успішно діє проект «Єдина картка читача бібліотек ЗВО Харкова» за
яким студенти, аспіранти, викладачі та науковці вищих закладів освіти Харкова
отримали доступ до фондів і електронних ресурсів бібліотек для використання
їх у навчанні та науково-дослідній роботі. ЦНБ започаткувала і восьмий рік
розширює цей проект, до якого вже приєдналися 28 бібліотек закладів вищої
освіти Харкова.
Усі аспекти роботи бібліотеки висвітлюються на домашній сторінці ЦНБ
в Інтернет. Інформація про головні події, новини, заходи бібліотеки також
завжди представлена у соціальних мережах:
https://www.facebook.com/Karazin.library
https://t.me/KarazinLibrary
https://www.instagram.com/librarykarazin/
https://twitter.com/biblio2016
Сайт ЦНБ: http://www-library.univer.kharkov.ua/
2. Матеріально–технічне забезпечення
За Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна з метою
забезпечення освітньої діяльності, закріплені на правах оперативного
управління будівлі, споруди, майнові комплекси, а також інше державне майно
(наказ МОН України від 26.12.2014 р. №1518 «Щодо закріплення державного
майна за Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна»,
спільний наказ МОН України та НАН України від 16.08.2018 №918/475 «Про
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безоплатну передачу державного майна зі сфери управління Національної
академії наук України до сфери управління Міністерства освіти і науки
України» (із змінами)).
Матеріально-технічна база університету пристосована для підготовки
фахівців за всіма спеціальностями та забезпечує якісне проведення занять з усіх
навчальних дисциплін, включаючи практичну підготовку. На балансі
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна знаходяться
будівлі та споруди загальною площею 258 713, 41 кв. метрів.
Освітній процес в Харківському національному університеті імені
В.Н. Каразіна здійснюється в навчальних корпусах та будівлях навчальнодопоміжного призначення. Всі споруди відповідають державним будівельним
нормам України, санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та
нормам з охорони праці, які регламентуються державними нормативноправовими актами.
В університеті забезпечена доступність навчальних приміщень для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що підтверджено
висновками від 2019 року товариства з обмеженою відповідальністю «ПФ
ХАРКІВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» щодо доступності для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення приміщень – гуртожиток
№11 (вул. Отакара Яроша,10), гуртожиток №2 (вул. Отакара Яроша, 11),
гуртожиток №10 (вул. Отакара Яроша,12), гуртожиток №6 (вул. Академіка
Вальтера,14), навчальний корпус (майдан Свободи, 4), навчальний корпус
(майдан Свободи, 6), зробленого за результатами технічного обстеження
будівель,
кваліфікованими
спеціалістами
https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/umovy-navchannya-ocib-z-osoblyvymy-potrebamy.

Станом на 01.09.2021 площа приміщень університету для проведення
освітнього процесу складає 58 055,05 кв. метрів. З них здано в оренду 1972,5 кв.
метрів. Навчальна площа, що орендована для використання в освітньому
процесі 974,55 кв. метрів. Використовується в освітньому процесі 56082,55 кв.
метрів.
Забезпеченість навчальними площами однієї особи наявного контингенту
здобувачів вищої освіти станом на 31.08.2021 р. складає 56082,55 / 18005 = 3,12
кв. метрів.
Забезпеченість комп’ютерними місцями
Для освітньої діяльності в університеті наявні 54 комп’ютерні лабораторії
із загальною площею 2993,0 м2. Загальна кількість комп’ютерів у закладі –
3224. В університеті створені умови для доступу до Інтернету здобувачам, які
користуються власними ноутбуками та електронними планшетами в
навчальному процесі – в навчальних корпусах університету є можливість
доступу до мережі Інтернет через Wi-Fi підключення. На даний час університет
має Інтернет швидкістю 1,5 Гбіт/с (декілька окремих оптичних каналів зв'язку).
Забезпеченість мультимедійним обладнанням
Загальна кількість навчальних аудиторій (лекційні, аудиторні приміщення,
спеціалізовані кабінети, лабораторії) в навчальних корпусах університету
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складає 683. У 223 навчальних приміщеннях стаціонарно встановлені
мультимедійні комплекси (проектори, екрани (LED-телевізори), підсилювачі,
колонки). Також в освітньому процесі для одночасного використання задіяні
108 комплектів переносних засобів мультимедіа обладнання. Забезпеченість
освітнього процесу мультимедійним обладнанням (стаціонарним та
переносним) у навчальних приміщеннях становить 49%.
Дистанційне навчання.
Університет забезпечує функціонування системи управління дистанційною
формою навчання та веб-ресурсами освітніх компонентів (навчальних
дисциплін (освітніх програм) – Moodle https://dist.karazin.ua/
Соціальна інфраструктура.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна має розвинену
соціальну інфраструктуру.
Університет забезпечує студентів гуртожитками на 100% від потреби.
Загальна площа 8 гуртожитків університету складає 51581,7 кв. м. Кількість
місць для проживання у гуртожитках університету складає 4067. На одного
студента в гуртожитках припадає 6 кв. метрів житлової площі. Станом на
01.09.2021 в гуртожитках університету проживає 3885 осіб. У гуртожитках
наявні житлові приміщення, придатні для проживання іноземців та осіб без
громадянства. Умови проживання в гуртожитках задовільні. У кожному
гуртожитку є приміщення для задоволення особистих потреб, кімнати для
відпочинку. Всі гуртожитки мають санітарні паспорти.
В університеті функціонує 16 їдалень та буфетів, із загальною площею
1011,3 кв. метрів, розташованих в усіх навчальних корпусах. Режим роботи
пунктів харчування установлюється підприємцями, що надають послуги з
харчування, спільно з адміністрацією та профспілковим комітетом
університету.
В університеті діє медичний пункт та організоване медичне
обслуговування студентів у ККП «Міська студентська лікарня».
В університеті наявні 4 актових зали, 14 спортивних залів, інші спортивні
споруди: стадіон, 7 спортивних майданчиків, 12 кортів, футбольне поле, 15
приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.
Функціонує студентський клуб «Karazin Student Hall». Загальна площа
1148,5 кв. метрів. На території студентського клубу проводяться освітні та
просвітницькі заходи – тренінги, семінари, майстер-класи, лекторії;
організовується дозвілля для студентської молоді – проведення конкурсів,
тематичних виставок, фестивалів; проводяться культурні заходи – артперфоманси, концерти, зустрічі з видатними діячами культури і мистецтва,
науки, спорту; реалізуються заходи, спрямовані на інтеграцію іноземних
студентів із урахуванням традицій та культури університету.
Університет має власну базу відпочинку – спортивно-оздоровчий табір
«Фігуровка», площа 1710,1 кв. метрів, розташований у Чугуївському районі
Харківської області.
Для організації провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців в
університеті діє структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без
громадянства (до функцій якого, зокрема, належить надання інформаційних,
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методичних, консультативних та організаційних послуг; оформлення
запрошень на навчання; організаційна робота щодо оформлення посвідки на
тимчасове проживання, реєстрації місця проживання та перебування іноземців
та осіб без громадянства в Україні та в закладі освіти на законних підставах) –
навчально-науковий
інститут
міжнародної
освіти
https://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/foreign_study/about-the-institute
Проректор
з науково-педагогічної роботи

Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ

