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Вступне слово  

РЕКТОРА 

 

 

 
 

Частина 5 статті 34 Закону України «Про вищу освіту» передбачає: «Керівник 

закладу вищої освіти щороку звітує перед засновником (засновниками) або уповнова-

женим ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування закладу вищої освіти. 

Щорічний звіт керівника закладу вищої освіти повинен містити інформацію про 

рівень досягнення цільових показників діяльності закладу вищої освіти, визначених 

контрактом, станом на 31 грудня року, за який складено звіт, і підлягає внесенню до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюється в Реєстрі 

суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти та на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти». 

Перед вами, шановні колеги, представники освітнього і взагалі суспільного загалу 

нашої держави, зарубіжні друзі, річний звіт про роботу ректора, всього колективу 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Традиційно так склалося, що 

він має назву «Інформаційно-аналітичні матеріали». Цей звіт – особливий. Він відображає 

не лише нашу діяльність, а й життя у рік, без сумніву, найскладніший у особистій історії, 

у долі кожного з нас. У долі всієї України. З 24 лютого Каразінський університет живе 

в умовах повномасштабної війни, війни екзистенційної – за саме існування України 

і української нації, війни з ворогом надзвичайно потужним у військовому та економічному 

відношенні, по-звірячому жорстоким і позбавленим людських рис. Ми перебуваємо 

у реальності, про існування якої навіть не здогадувалися: кров, руїни, біль, жах, ненависть. 

Неначе у історичному фільмі або сучасному бойовику в стилі фентезі. Каразінці героїчно 

гинули на фронтах і під час обстрілу за цей страшний рік, втрачали житло. Зруйновані 

наші навчальні корпуси й гуртожитки, університет поніс катастрофічні матеріальні 

збитки. Але ми незламні, як і увесь наш героїчний народ. Ми 24/7 працюємо на перемогу, 

ми 24/7 наближаємо її як можемо. Це саме те, чого ми не могли навіть уявити, чого б ми не 

побажали випробувати на собі нікому (хіба що мільйонам населення держави-агресора, які 

кровожерливо вимагають знищення українців і України і радіють загибелі українських 

дітей). Це те, що змушує говорити і думати: ми проживаємо день як рік, а рік як ціле життя. 

Звітувати зараз ректорові і просто, і складно водночас. Просто – тому, що ми єдині 

у своїй праці, що ми зібрані й довіряємо один одному. Кожен із нас, і я як ректор 

переконана, можемо сказати словами великого Кобзаря: «В нас не було зерна неправди 

за собою». Просто – тому, що виконана велика робота, яка потребувала не лише значно 
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більших зусиль, ніж завжди, тому, що вона з присмаком не лише поту, а й крові, не лише 

працелюбності, а й мужності. І ця робота дійсно масштабна. Просто – тому, що кожен 

робив свою справу, і самовіддана праця кожного зливалася у великі й важливі справи. 

Складно звітувати тому, що неможливо передати у сухих рядках звіту весь 

невимовний біль і увесь тяжкий психологічний стрес кожного з нас і усіх разом. 

Складно, бо як передати втрату такої кількості всесвітів, якими є кожна людина?! 

Складно, бо війна ще триває, і найсміливіший пророк не узявся би зараз віщувати, коли 

вона закінчиться. Як вона закінчиться – ми знаємо. Це буде наша Перемога, це буде 

Перемога України, перемога світла над темрявою, людяності над людино-

ненависництвом, врешті-решт, добра над злом.  

Більше сотні сторінок сухого тексту, який шановний читач бачить перед собою, 

вмістили працю тисяч людей. У «Інформаційно-аналітичних матеріалах» ми не 

акцентувалися на війні, хоча вона стала визначальною, змінила все. Ми перебуваємо 

сьогодні всередині цього кейсу, цієї події дійсно планетарного масштабу, ми – кожен із 

нас і всі разом, без перебільшення творимо історію людства. Ми зосереджені – кожен із 

нас і всі разом на підтримці Збройних Сил України. Це сила, яка відділяє у нашій долі 

буття від небуття, і ми робимо все для їх підтримки: волонтеримо і допомагаємо 

волонтерам, збираємо кошти на підтримку ЗСУ, розміщуємо у своїх гуртожитках 

знедолених людей, передусім дітей і літніх, з деокупованих територій, дбаємо 

і піклуємося про них, про поранених воїнів у шпиталях і робимо ще багато-багато 

такого, про що пам’ятаємо, будемо пам’ятати завжди і розповімо, і напишемо вже після 

нашої Перемоги.  
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Як наскрізні рани в серці – прощання з нашими Героями, працівниками, 

студентами, випускниками. На сьогодні їх ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ. 

 

ЗГАДАЄМО КОЖНОГО. ВОНИ У НАШОМУ СЕРЦІ – НАЗАВЖДИ 

 

КАРАЗІНЦІ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ 

ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У 2022 РОЦІ 
 

РОМАН КРИМСАЛЮК 

ЄГОР ШУМАЄВ 

ВОЛОДИМИР ІВАЩЕНКО 

ТАРАС РІЦ 

БОРИС КРАСИЛЬНИКОВ 

ІВАН ЛУЧКО 

ВЛАС ЛІСНИЙ 

ДМИТРО ШАПОВАЛ 

ВІТАЛІЙ САВКО 

ЯРОСЛАВ ГРИДАСОВ 

АРТЕМ КОМАР 

ОЛЕГ АМОСОВ 

ОЛЕГ ЯНКОВСЬКИЙ 

КОСТЯНТИН МЯГКОХЛІБ 

ОЛЕКСАНДР БЕЗУГЛИЙ 

СЕРГІЙ ЗАЇКОВСЬКИЙ 

ЮРІЙ КРАСОВСЬКИЙ 

ВАДИМ ПАВЛЕНКО 

ІННА (ГЕММА) КУЛИК 

ВАЛЕРІЙ МУЗИКА 

МИКИТА СИТНИК 

ОЛЕКСАНДР КОРСУН 

ЄВГЕН ПРОСКУРІН 

ЄВГЕН ХРАПКО 

АРТЕМ БОРОДАВКА 

ОЛЕГ СТЕПАНОВ 

РУСТАМ КОРСУНСЬКИЙ 

ОЛЕКСАНДР ЧАБАН 
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Найвищу можливу ціну – ціну життів, ціну крові – за незалежність України та нашу 

свободу каразінці почали сплачувати ще у 2014 році і сплачують її сьогодні, на наш 

невимовний жаль, сьогодні вже набагато частіше. Пам’ятаємо кожного українця 

і кожного каразінця, хто склав голову за нашу свободу і незалежність. І щоденна праця – 

попри обстріли, бомбардування, загрозу життю і здоров’ю. З кінця лютого до вересня це 

жахіття творилося практично щодня. Пам’ятаю, що вперше вдалося дещо «видихнути» 

лише тоді, коли наші неймовірні ЗСУ, наші герої у ході блискучої й блискавичної операції 

звільнили майже всю Харківську область, вигнали ворога з Балаклії, Куп’янська, Ізюма, і 

наше місто опинилося поза зоною досяжності ствольної артилерії й більшості типів 

систем РСЗВ ворога. Настав етап інших випробувань – нового виду війни росії з мирним 

населенням, ударів по критичній цивільній інфраструктурі, передусім енергетичній. 

Знеструмлення мереж, втрата підключення до інтернету, загроза повного і постійні 

елементи часткового блекауту – з цим ми завершуємо 2022 рік.  

 

Не очікувала й не думала, що таке взагалі колись може статися – повномасштабна 

війна на українській землі, зокрема в Харкові! Як не думала й про те, що доведеться 

керувати 29-тисячною університетською спільнотою під час війни. В перші ж години, 

коли все почалося, прийшло усвідомлення, що ми на порозі докорінних змін. 

І зрозуміла, що треба зібратися, відкласти емоції, страх та біль у сторону, бо ми 

відповідальні за долі університетських людей, ми відповідальні за національне 

надбання – Харківський Каразінський університет.  

Наприкінці січня 2022 року, менш ніж за місяць до російського вторгнення 

Каразінський університет відсвяткував свій черговий день народження – 217-ту 

річницю з дня свого відкриття. Гостинно зустрічали численних друзів університету. 

Приймали відеовітання від випускників з усіх континентів, навіть – з Антарктиди. 

Говорили про досягнення та виклики, обговорювали плани та візії розвитку нашої 

потужної та авторитетної університетської корпорації. Яку вже дев’ятий рік поспіль 

британський рейтинг QS ставив на найвищу позицію серед українських університетів. 

 

24 лютого розподілило наше з вами життя на До та Після. Інколи згадуєш, як 

вчили історію, читали книжки, дивилися фільми про війну, переживали біль наших 

рідних, яким довелося все це побачити. Й відразу пригадуєш це наболіле побажання – 

тільки б не було війни. Або – ніколи знову! Здавалося – навчені історією. Й війни в наш 

час, особливо такої жорстокої, з терором, на знищення, бути не може! Але нашу віру 

в найкраще, можливо, деяку наївність жорстоко відкоригували «добрі» сусіди.  

В перші дні та тижні, вочевидь, найбільш суттєвим питанням було питання 

виживання. Фізичного та психологічного. Надскладні перші дні, коли все водночас 

змінилося докорінно. 

Університет потребував налагодження роботи в умовах, які до цього здавалися 

неможливими, – в зоні активних бойових дій, фактично на лінії фронту, під постійними, 

жорстокими обстрілами цивільних об’єктів, в умовах реальної загрози нашого міста. 

Перші кадри влучань в корпус Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний 

факультет» на П’ятихатках 25 лютого, бої з диверсійно-розвідувальними групами 

ворога в місті 27 лютого, влучання в будівлю обласної адміністрації та ударна хвиля по 

основних корпусах на площі Свободи 1 березня, ранкове влучання в корпус 

економічного факультету та Каразінської школи бізнесу на Мироносицькій 2 березня. І 

далі – день за днем, постійна небезпека і неймовірна напруга. 
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Ми втримали надважливі внутрішні комунікації в університеті. Ситуація була 

більше ніж непростою, проте залишилася керованою: вже вранці 24 лютого в повній 

мірі запрацювала кризова онлайн-комунікація між ректоратом та факультетами, на 

факультетах, в інститутах, в підрозділах, між кураторами та студентськими групами. 

Вдалося втримати емоції, запобігти розгубленості й паніці. Взяли себе в руки, швидко 

пройшли етап прийняття, згуртувалися, почали підтримувати один одного, діяти 

виважено та розсудливо. 

В перші ж дні війни здійснювали евакуацію студентів з гуртожитків для 

возз’єднання з сім’ями в місцях постійного проживання в інших регіонах. Для тих 

декількох сотень студентів, чиї сім’ї опинилися в зоні активних бойових дій на Сході та 

Півдні та які залишилися в укриттях у студмістечку, організовували гуманітарну 

підтримку. Допомагали з організованим виїздом з міста. Завдяки дружньому 

національному університету «Полтавська політехніка» отримали можливість 

тимчасово розміщувати в Полтаві наших працівників та студентів-харків’ян 

з небезпечних районів Харкова, які опинилися під найбільш інтенсивним та 

систематичним обстрілом. Хтось залишився в Харкові та з Харковом, когось обставини 

вимусили поїхати далі, на Захід України чи виїхати біженцем за кордон. 

Від надпотужного вибуху 1 березня знеструмило Головний корпус, декілька 

сотень розбитих вікон в умовах початку березня призвели до часткового 

розмороження опалювальної системи та, відповідно, підтоплення приміщень. 

Зупинили роботу університетські сервери, а це – бухгалтерська та кадрова 

документація, електронний документообіг, більшість веб-ресурсів університету, в тому 

числі й з платформою та матеріалами для дистанційного навчання. У підсумку це 

впливало на можливість нарахування та виплати заробітної плати та стипендій. 

Ускладнювало перезапуск освітнього процесу. В умовах реальної загрози добровольці 

з інженерних та господарчих підрозділів, служби охорони працювали над усуненням 

пошкоджень та ліквідацією найбільш актуальних наслідків. Вдалося евакуювати 

в безпечне місце сервери, розгорнути резервні, а частину взагалі перенести в «хмару». 

Бухгалтерська служба забезпечила виплату зарплат та академічних стипендій. 

Викладачі, лаборанти, бібліотекарі за покликом серця приходили в університет, 

збирали вибите скло, зашивали вікна, працювали над збереженням бібліотечних 

фондів, лабораторного устаткування, гербарію, який, як відомо, є об’єктом 

національного надбання. 

Одним із сумних символів цієї війни стали відеокадри про те, як горить та 

руйнується після влучення ракети навчальний корпус на Мироносицькій – корпус 

економічного факультету та Каразінська школа бізнесу. Ці кадри увійшли як сумні 

ілюстрації в історичну промову Президента України перед Конгресом США. Було значно 

пошкоджено декількома ударами навчальний корпус Навчально-наукового інституту 

«Фізико-технічний факультет» у П’ятихатках.  І якщо перші пошкодження були 

наслідками жорсткий боїв на околиці Харкова, то всі наступні удари ворог свідомо 

наносив по нашому освітньо-науковому потенціалу – місцю підготовки фахівців 

з ядерної фізики. Зазнав часткового руйнування й корпус Каразінського інституту 

державного управління на проспекті Героїв Харкова. Серед інших руйнувань – 

спорткомплекс «Каразінський». Пошкоджена університетська клініка. Виведені 

з експлуатації через руйнацію два з восьми студентських гуртожитків. Ще в двох 

гуртожитках потребує відновлення частина даху після влучення снаряду. Вибиті вікна 
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в основних корпусах університету на площі Свободи, в старому корпусі Центральної 

наукової бібліотеки та Музею природи. Зазнали руйнації бази практик у Харківській 

області. За попередніми підрахунками, прямі збитки через руйнування, нанесені 

нашому університету російськими агресорами, становлять понад 100 млн євро. 

У березні-квітні запрацювали координаційний та логістичний центр для доставки 

гуманітарної допомоги. Було запущено кампанію на підтримку університетського 

співтовариства Help Karazin University – збір пожертв та благодійних внесків від 

випускників, іноземних партнерів, друзів університету. Знайшлося чимало небайдужих, 

які вирішили допомогти своїми донатами студентам, викладачам і працівникам 

Каразінського університету, які потрапили в складні обставини та постраждали від 

війни. Важливою подією стало започаткування фонду «Kharkiv Karazin University 

Foundation», завдяки якому чимало поколінь каразінців та інших симпатиків 

каразінської спільноти долучаються до підтримки Каразінського університету на 

одному з найскладніших етапів його історії. 

Незважаючи на виняткові складнощі, вже 28 березня Каразінський університет 

відновив освітній процес онлайн на всіх факультетах і навчально-наукових інститутах. 

Каразінці працювали як на робочих місцях, так і дистанційно. Підтримувалася 

стабільна робота всіх служб і підрозділів, важливе значення мала організація роботи 

приймальної комісії університету безпосередньо на місці, у Головному корпусі. 

Те, що Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна не став 

переміщеним, не евакуювався (оскільки всі ми прекрасно усвідомлюємо нерозривність 

історичних доль міста й університету), свідчило про нашу впевненість й переконаність 

у незламності й неприступності міста-героя Харкова, у непереможності Збройних Сил 

України, які героїчно обороняли наше місто. Функціонування Каразінського 

університету в Харкові мало і має велике морально-психологічне й воєнно-політичне 

значення. 

Свідченням цього стали і результати вступної кампанії 2022 року, які ми 

розглядаємо як стримано оптимістичні. Про це свідчать показники, відображені 

у відповідному розділі Інформаційно-аналітичних матеріалів. Каразінська сім’я 

поповнилася тисячами першокурсників, які з гордістю носитимуть це ім’я упродовж 

усього життя, пишатимуться цим високим званням. 

 

Університет потребує нової стратегії розвитку. Діючу стратегію переписала 

пандемія, а зараз, вже більш суттєво, – війна. Ми повинні розуміти, що перший 

стратегічний етап – стабілізація ситуації, яка повинна мати зрозумілі контури. Другий, 

тривалий етап – відновлення, але на нових основах. І лише третій етап – сталий 

розвиток, з поверненням до ситуації «університету на злеті». Є надія, що науковий, 

освітній та кадровий потенціал нашого університету відкриє нові можливості. 

На всі виклики воєнного часу каразінці відповідають мужньо, зібрано й гідно. 

Вистояли навесні, влітку й восени. Вистоїмо і зараз. Обладнані укриття. Створені власні 

Пункти незламності, які отримали у нас назву Безпечний освітній простір. 

Є можливість проводити заняття, інші заходи у безпечних умовах. Створена система 

аварійного електричного живлення. Завдяки надсучасним станціям Starlink ми не 

відірвані від країни і світу, а головне – забезпечуємо стале функціонування освітнього 

процесу, проведення наукових досліджень, ростимо покоління найкваліфікованіших 

фахів майбутнього в Україні. Переживемо. Вистоїмо і переможемо! 
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Війна – це найвища можлива стадія нестабільності умов життєдіяльності людей, 

установ, організацій, закладів. Вона унеможливлює стратегічне планування. Важко 

розраховувати свої дії у часі. Але з випробувань ми вийдемо у якісно новій якості. За 

цих обставин важко звітувати про досягнення комплексних показників діяльності 

закладу вищої освіти, що є невід’ємною складовою і головним завданням діяльності 

його ректора. Зазначені цільові показники діяльності Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна закладені до контракту Міністерства освіти і науки 

України з ректором.  

Всю наведену нижче інформацію ми можемо побачити у розлогому викладенні 

в тексті Інформаційно-аналітичних матеріалів за 2022 рік, концентровано ми вміщуємо 

її тут. 

 

1. Збільшення частки аудиторних годин у загальній кількості годин, протягом 

яких викладання навчальних дисциплін здійснюється англійською мовою (для 

здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей освітнього рівня «магістр»); 

2021/2022 – частка складає не менше 8 %; строк досягнення 01 січня 2023 року. 

Виконання: станом на завершення 2021/2022 навчального року частка 

аудиторних годин, протягом яких викладання навчальних дисциплін здійснюється 

англійською мовою (для здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей освітнього 

рівня «магістр») становить 18 %.  

 

2. Збільшення кількості проіндексованих публікацій науково-педагогічних 

працівників у виданнях, які реферуються у наукометричних базах Web of Science та 

Scopus, не менше ніж на 3 % щорічно (порівняно з показником минулого року); строк 

виконання 01 січня 2023 року. 

Виконання: протягом останніх 5 років спостерігалося збільшення кількості 

статей у журналах, які індексуються вказаними базами даних (від 3 до 20 відсотків за 

результатами року). У 2022 році кількість таких статей знизилася на 30 % в обох базах, 

що можна пояснити зменшенням кількості НПП. 

 

3. Збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним 

або іншим спеціальним обладнанням, яке виконує функції мультимедійного 

обладнання; за підсумками 2022 року не менше 12 аудиторій; строк виконання 01 січня 

2023 року. 

Виконання: ускладнено війною та руйнацією декількох навчальних корпусів. 

У Головному та Північному навчальних корпусах в аудиторіях встановлені, підключені 

та готові до використання в освітньому процесі 120 смарт-панелей Skyworth 55G3AI. 

 

4. Запровадження закладом вищої освіти комплексної автоматизації управління, 

включаючи систему електронного документообігу. Запущено в експлуатацію систему 

автоматизованого управління закладом вищої освіти, включаючи систему електронного 

документообігу до 01 січня 2023 року; строк виконання 01 січня 2023 року. 

Виконання: запроваджено систему документообігу СЕД АСКОД, яка охоплює всі 

процеси, зокрема управлінські в Каразінському університеті; запроваджено систему 

автоматизованого управління освітнім процесом ПС «Деканат»; всі системи цифрового 

управління, обліку, організації освітнього процесу, використання дистанційних 
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технологій інтегровані з цифровим середовищем Google Workspace, що створює 

можливості використання хмарних сховищ для забезпечення безперебійного функціо-

нування усіх платформ і сервісів у Каразінському університеті. 

 

5. Зростання обсягу капітальних витрат (для проведення капітальних ремонтів 

навчальних аудиторій, студентських гуртожитків та спорткомплексів тощо) у кошторисі 

витрат закладу вищої освіти в порівнянні з відповідним показником минулого року. 

Щорічне збільшення вказаних капітальних витрат не менше ніж на 12 % порівняно 

з показником минулого року; строк виконання 01 березня 2022 року. 

Виконання: значна кількість будівель та споруд університету постраждала 

внаслідок військової агресії російської федерації проти України. Тільки у м. Харкові 

зазнали пошкоджень 19 об’єктів, про що були відкриті кримінальні провадження. 

Більшість капітальних видатків у 2022 році була спрямована на відновлення будівель 

та споруд, а також на проведення будівельної експертизи пошкоджених об’єктів 

з метою подальшого відновлення. 

 

6. Запроваджено системи ключових показників ефективності в контрактах 

заступників керівника ЗВО та керівників структурних підрозділів. До 01 жовтня 

2022 року видано наказ ректора про запровадження системи ключових показників 

ефективності в закладі вищої освіти. Строк виконання 01 жовтня 2022 року. 

Виконання: ускладнене в значній мірі обставинами війни і безпековою ситуацією. 

Видано наказ університету від 31.08.2022 року № 0104-2к/1571 «Щодо ключових 

показників ефективності діяльності проректорів та керівників структурних 

підрозділів». Всі зазначені категорії керівників при призначенні й підписанні 

контрактів отримують зазначення ключових показників ефективності, параметри яких 

ґрунтовані на національному законодавстві про вищу освіту, а також Ліцензійних 

умовах провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187. 

 

7. Зростання кількості створених та належним чином оформлених об’єктів 

інтелектуальної власності в порівнянні з відповідним показником минулого року. 

Щорічне збільшення вказаної кількості не менше ніж на 15 % порівняно з показником 

минулого року; строк виконання 01 січня 2023 року. 

Виконання: в поточному році кількість оформлених об’єктів інтелектуальної 

власності скоротилась майже вдвічі порівняно з попереднім роком. Проте значна 

кількість заявок подана до ДП «Український інститут інтелектуальної власності». 

  

8. Збільшення обсягу надходжень до спеціального фонду за проєктами 

міжнародного співробітництва, у тому числі в результаті реалізації програм 

академічної мобільності, підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти, закупівлі (створення) наукового та 

лабораторного обладнання в порівнянні з відповідним показником 2020 року: за 

підсумками 2022 року на 10 %; строк виконання 01 січня 2023 року. 

Виконання: обсяг надходжень до спеціального фонду за проєктами міжнародного 

співробітництва за підсумками 2022 року склав 6 130 449,10 грн, що перевищило 

показник надходжень до спеціального фонду за проєктами міжнародного спів-

робітництва у 2020 році на 43% (показник дорівнював 4 280 021,72 грн). 
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В темні часи люди єднаються та гуртуються, щоб відчувати дружнє плече. 

Припиняють будь-які свари до кращих часів, вже після війни. Шукають ідеї та 

можливості. Розуміють, що попереду важкий, але важливий для університету період. 

Коли треба зберегти перспективний колектив. Освітній, науковий, просвітницький 

потенціал одного з найкращих університетів нашої країни, яка варта перемоги! 

 

Працюємо, навчаємо, здійснюємо наукові дослідження. Постійно відчуваємо 

підтримку народних депутатів України, Комітету з питань освіти, науки та інновацій 

Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Харківської обласної 

військової адміністрації, Харківської обласної ради, Харківської міської ради, 

Національної академії наук України. 

 

19 травня 2022 року під час зустрічі ректора і представників каразінського 

студентства з Президентом України Володимиром Зеленським на всю країну й далеко 

за її межами пролунало наше гасло: «ОСВІТА – ПОПРИ ВІЙНУ!». Так є і так буде. 

 

Слава Україні! Віват Каразінський! 
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I. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  

ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 
 

Станом на 1 грудня 2022 року в університеті працює 1497 штатних науково-

педагогічних працівників та 127 наукових працівників, серед яких один академік 

Національної академії наук (НАН) України, п’ять членів-кореспондентів НАН України, 

один член Каліфорнійської академії наук. В штаті університету працює 308 докторів 

наук, професорів і 1007 кандидатів наук, доцентів (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Кадровий склад університету станом на 01.12.2022 року 

№ 

з/п 
Науково-педагогічні працівники та працівники 

Кількість штатних працівників, осіб 

2021 рік 2022 рік 

Усього  4693 3360 

1 Науково-педагогічні працівники 1839 1497 

2 Наукові працівники  159 127 

3 

Доктори наук, професори, у т. ч. 303 308 

3.1. науково-педагогічні працівники 284 286 

3.2. наукові працівники НДЧ 18 20 

3.3. інші 1 2 

4 

Кандидати наук, доценти, у т. ч. 1077 1007 

4.1. науково-педагогічні працівники 973 878 

4.2. наукові працівники НДЧ 69 54 

4.3. інші 35 75 

5 Навчально-допоміжний персонал 879 580 

6 Допоміжний персонал НДЧ 63 75 

7 Адміністративно-управлінський персонал 942 681 

8 Господарський і обслуговуючий персонал 811 400 

 

В університеті працює 291 зовнішній сумісник, серед яких 11 академіків і членів-

кореспондентів НАН України, 98 докторів наук і 141 кандидат наук. 

Таким чином, усього в навчальному процесі й науковій роботі брали участь 

406 докторів наук, професорів і 1148 кандидатів наук, доцентів. 

Серед науково-педагогічних працівників 77,76 % мають наукові ступені та вчені 

звання (табл. 1.2). 

 

Рис. 1.1. Відносна кількість науково-педагогічних, наукових працівників зі ступенем 
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Найбільший відсоток кадрів вищої кваліфікації мають факультети: історичний 

(100 %), хімічний (97,56 %), навчально-науковий інститут «Фізико-технічний 

факультет» (96 %) (табл. 1.3). 

Серед деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів 63,6 % – 

докторів наук, професорів і 36,4 % – кандидатів наук, доцентів; середній вік – 

55,5 років. Серед завідувачів кафедр 62,7 % – докторів наук, професорів, 37,3 % – 

кандидатів наук, доцентів; середній вік – 57,4 років (табл. 1.4). 

Таблиця 1.2 

Науково-педагогічні працівники станом на 01.12.2022 року 

Науково-педагогічні працівники 
2021 рік 2022 рік 

Кількість % Кількість % 

Усього  1839 100,00 1497 100,00 

У тому числі: докторів наук, професорів 284 15,44 286 19,10 

                        кандидатів наук, доцентів 973 52,91 878 58,65 

Усього науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями 
1257 68,35 1164 77,76 

Середній вік 47,9 48,5 

до 30 років 140 7,61 87 5,81 

30 – 39 років 476 25,88 367 24,52 

40 – 49 років 494 26,86 417 27,86 

50 – 59 років 323 17,56 305 20,37 

понад 60 років 406 22,08 321 21,44 

Пенсійного віку, чол. 244 60,10 196 61,06 

Пенсійного віку, жін. 162 39,90 125 38,94 

Усього науково-педагогічних працівників 

пенсійного віку 
406 22,08 321 21,44 

 

Таблиця 1.3 

Науково-педагогічні працівники на факультетах 

станом на 01.12.2022 року 

№ 
з/п 

Структурні підрозділи 
Кіль
кість  
осіб 

Доктори 
наук, 

професори 

Кандидати 
наук, доценти 

Викладачі з 
н.ст. і вч. 
званням 

Викл. без 
н.ст. і вч. 
званням 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

1 Біологічний  57 9 15,79 38 66,67 47 82,46 10 17,54 

2 
Геології, географії, 
рекреації і туризму 

42 10 23,81 27 64,29 37 88,10 5 11,90 

3 Економічний  107 23 21,50 65 60,75 88 82,24 19 17,76 

4 Іноземних мов 176 13 7,39 82 46,59 95 53,98 81 46,02 

5 Історичний 32 13 40,63 19 59,38 32 100 0 0,00 

6 Комп’ютерних наук 69 16 23,19 35 50,72 51 73,91 18 26,09 

7 Медичний 217 28 12,90 110 50,69 138 63,59 79 36,41 

8 
Математики та 
інформатики 

55 11 20,00 33 60,00 44 80,00 11 20,00 

9 
Міжнародних 
економічних відносин та 
туристичного бізнесу 

83 16 19,28 55 66,27 71 85,54 12 14,46 

10 Психології 31 7 22,58 22 70,97 29 93,55 2 6,45 

11 
Радіофізики, біо-
медичної електроніки та 
комп'ютерних систем 

35 13 37,14 20 57,14 33 94,29 2 5,71 

12 Соціологічний 47 8 17,02 31 65,96 39 82,98 8 17,02 

13 Фізичний  51 11 21,57 37 72,55 48 94,12 3 5,88 
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Продовження таблиці 1.3 

14 Філологічний 74 11 14,86 50 67,57 61 82,43 13 17,57 

15 Філософський 67 21 31,34 41 61,19 62 92,54 5 7,46 

16 Хімічний 41 11 26,83 29 70,73 40 97,56 1 2,44 

17 Юридичний  58 16 27,59 34 58,62 50 86,21 8 13,79 

18 
Кафедра фізичного 
виховання і спорту 

14 0 0,00 2 14,29 2 14,29 12 85,71 

19 ННІ міжнародної освіти 39 1 2,56 17 43,59 18 46,15 21 53,85 

20 
ННІ «Каразінська школа 
бізнесу» 

28 5 17,86 19 67,86 24 85,71 4 14,29 

21 ННІ екології 13 4 30,77 7 53,85 11 84,62 2 15,38 

22 
ННІ комп’ютерної 
фізики та енергетики 

20 3 15,00 12 60,00 15 75,00 5 25,00 

23 
ННІ «Фізико-технічний 
факультет» 

25 10 40,00 14 56,00 24 96,00 1 4,00 

24 
ННІ «Каразінський 
банківський інститут» 

47 6 12,77 35 74,47 41 87,23 6 12,77 

25 

Інститут післядипломної 
освіти та заочного 
(дистанційного) 
навчання 

4 0 0,00 3 75,00 3 75,00 1 25,00 

26 
ННІ «Інститут 
державного управління» 

65 20 30,77 41 63,08 61 93,85 4 6,15 

  Усього по університету 1497 286 19,10 878 58,65 1164 77,76 333 22,24 

 

Таблиця 1.4 

Керівники факультетів і кафедр станом на 01.12.2022 року 
  Керівний склад 2021 2022 

К-ть % К-ть % 

1 Декани, директори  інститутів 21 100,0 22 100,0 

Із них докторів наук, професорів 11 52,4 14 63,6 

кандидатів наук, доцентів 10 47,6 8 36,4 

За віком:   

Середній вік 59,2 55,5 

До 30 років 0   0   

30 – 39 років 1 4,8 1 4,5 

40 – 49 років 4 19,0 6 27,3 

50 – 59 років 5 23,8 6 27,3 

Понад 60 років 11 52,4 9 40,9 

Пенсійного віку 11 52,4 9 40,9 

2 Завідувачі кафедр 127 100,0 118 100,0 

Із них докторів наук, професорів 82 64,6 74 62,7 

кандидатів наук, доцентів 45 35,4 44 37,3 

За віком:   

Середній вік 57,9 57,4 

До 30 років 0   0   

30 – 39 років 10 7,9 8 6,8 

40 – 49 років 29 22,8 23 19,5 

50 – 59 років 23 18,1 36 30,5 

Понад 60 років 65 51,2 51 43,2 

Пенсійного віку 65 51,2 51 43,2 
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Таблиця 1.5  

Науково-педагогічні працівники пенсійного віку станом 

на 01.12.2022 року 

№  

з/п 
Структурні підрозділи 

2021 рік 2022 рік 

Осіб 
З них 

пенс.вік 

% осіб 

пенс.вік 
Осіб 

З них 

пенс.вік 

% осіб 

пенс.вік 

1 Біологічний  64 16 25,00 57 13 22,81 

2 
Геології, географії, рекреації і 

туризму 
40 12 30,00 42 12 28,57 

3 Економічний  119 28 23,53 107 24 22,43 

4 Іноземних мов 220 36 16,36 176 25 14,20 

5 Історичний 34 13 38,24 32 13 40,63 

6 Комп’ютерних наук 78 25 32,05 69 23 33,33 

7 Медичний 361 42 11,63 217 21 9,68 

8 Математики та інформатики 61 21 34,43 55 17 30,91 

9 

Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 

89 12 13,48 83 8 9,64 

10 Психології 34 10 29,41 31 10 32,26 

11 

Радіофізики, біомедичної 

електроніки та комп'ютер-

них систем 

38 16 42,11 35 12 34,29 

12 Соціологічний 58 12 20,69 47 10 21,28 

13 Фізичний  53 28 52,83 51 28 54,90 

14 Філологічний 86 19 22,09 74 17 22,97 

15 Філософський 79 20 25,32 67 13 19,40 

16 Хімічний 43 19 44,19 41 18 43,90 

17 Юридичний  58 2 3,45 58 1 1,72 

18 
Кафедра фізичного 

виховання і спорту 
26 3 11,54 14 2 14,29 

19 ННІ міжнародної освіти 66 19 28,79 39 9 23,08 

20 
ННІ «Каразінська школа 

бізнесу» 
33 2 6,06 28 1 3,57 

21 ННІ екології 19 4 21,05 13 4 30,77 

22 
ННІ комп’ютерної фізики та 

енергетики 
22 5 22,73 20 5 25,00 

23 
ННІ «Фізико-технічний 

факультет» 
31 15 48,39 25 13 52,00 

24 
ННІ «Каразінський 

банківський інститут» 
48 5 10,42 47 6 12,77 

25 

Інститут післядипломної 

освіти та заочного 

(дистанційного) навчання 

4 2 50,00 4 0 0,00 

26 
ННІ «Інститут державного 

управління» 
75 20   65 16 24,62 

  Усього по університету 1839 406 22,08 1497 321 21,44 

 

Якщо говорити про питому вагу докторів наук серед науково-педагогічних 

і наукових працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

протягом року вона зросла з 15.2 % до 19 %. 
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і співробітників 

Каразінського університету – важлива складова системи управління якістю.  

Упродовж минулого 2021/2022 навчального року Інститутом післядипломної 

освіти та заочного (дистанційного) навчання здійснювалася реалізація рішень Вченої 

та Науково-методичної рад університету. 

Всього в Інституті у 2022 році за всіма формами підвищення кваліфікації пройшли 

підготовку 74 науково-педагогічні працівники та співробітники університету.  

На засіданні Вченої ради університету було розглянуто питання «Про 

запровадження короткострокових курсів у системі підвищення кваліфікації» (листопад 

2022 р.). На засіданні Науково-методичної ради університету розглянуто питання 

«Програма «Відкриті курси Каразінського університету» та затверджено алгоритм 

звіту щодо виконання кафедральних програм розвитку дистанційного навчання.  

Впроваджено новий проєкт «Школа цифрової грамотності» (Центр електронного 

навчання) – це благодійна допомога викладачам та працівникам Університету. Вже 

зареєстровано 260 учасників, що мають можливість долучитися до проєкту та підвищити 

рівень власної цифрової грамотності.  

Проведено два короткотермінові семінари для викладачів університету 

«Організація підсумкового контролю у дистанційному форматі». У семінарах онлайн 

взяло участь 87 викладачів університету. 

 

Вчене звання професора присвоєно 9 співробітникам університету: 

1. Вовку Валерію Анатолійовичу – професора кафедри хірургічних хвороб, 

оперативної хірургії та топографічної анатомії, медичний факультет;  

2. Жуковій Оксані Анатоліївні – професора кафедри педагогіки, факультет 

психології;  

3. Ольховській Аллі Сергіївні – професора кафедри перекладознавства імені 

Миколи Лукаша, факультет іноземних мов;  

4. Павленко Валентині Миколаївні – професора кафедри прикладної психології, 

факультет психології;   

5. Погореленко Наталії Петрівні – професора кафедри банківського бізнесу та 

фінансових технологій, навчально-науковий інститут «Каразінський банківський 

інститут»; 

6. Рябусі Юрію Миколайовичу – професора кафедри безпеки інформаційних 

систем і технологій, факультет комп’ютерних наук; 

7. Сегіді Катерині Юріївні – професора кафедри соціально-економічної географії 

і регіонознавства, факультет геології, географії, рекреації і туризму; 

8. Сотніковій-Мелешкіній Жанні Владиславівні – професора кафедри гігієни та 

соціальної медицини, медичний факультет;  

9. Сухіну Владиславу Сергійовичу – професора кафедри онкології, радіології та 

радіаційної медицини, медичний факультет.  

Вчене звання доцента присвоєно 12 співробітникам університету. 

1. В’язовській Ользі Василівні 

2. Загороднєвій Оксані Володимирівні 

3. Коваленко Тетяні Миколаївні 

4. Ковальовій Марині Костянтинівні   

5. Кравченко Катерині Олександрівні 

6. Кривонос Кристині Анатоліївні 
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7. Лавінській Олені Володимирівні 

8. Матвєєнко Марії Сергіївні 

9. Скриннік Юлії Сергіївні 

10. Ткаченко Наталії Олександрівні 

11. Шастало Вірі Олександрівні 

12. Шерстюк Людмилі Леонідівні 

 

Почесне звання «Почесний доктор Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна» присвоєно: 

Жадану Сергію Вікторовичу – українському письменнику, поету, перекладачу, 

громадському діячу;  

Манфреду Тумму – доктору філософії, професору, почесному директору Інституту 

імпульсної потужності та мікрохвильової технології в Технологічному інституті 

Карлсруе, Німеччина. 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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II. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

2.1. Організація науково-дослідної діяльності 

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття 

нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх 

спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, 

видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, 

підготовки фахівців інноваційного типу. Розвиток та ефективна реалізація наукових 

досліджень в університеті є необхідною умовою підвищення його конкурентоздатності 

у міжнародному науково-освітньому просторі. 

Ефективність наукових досліджень є одним із найважливіших критеріїв 

оцінювання діяльності закладу вищої освіти у міжнародних та національних 

рейтингах. За такими показниками як розвиток фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень за пріоритетними актуальними напрямами; участь у вирішенні 

наукових проблем, цікавих для світової наукової спільноти; поширення співпраці 

з іншими закладами вищої освіти, особливо – закордонними; акредитація програм 

національними та міжнародними агенціями з якості освіти; обсяг фінансування 

науково-дослідних робіт (в тому числі обсяг позабюджетних коштів); кількість 

отриманих патентів, кількість наукових публікацій у міжнародних наукометричних 

базах даних Scopus та Web of Science та кількість студентів, залучених до виконання 

наукової роботи тощо. Каразінський університет займає провідні позиції серед 

закладів вищої освіти України і є визнаним лідером української університетської 

науки.  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна вперше з 2015 року не 

увійшов до 500 найкращих світових університетів. Однак ця позиція традиційно 

залишається найвищою серед українських університетів. За результатами глобального 

рейтингу університетів QS World University Rankings 2023 університет посів перше 

місце серед українських закладів вищої освіти, посівши 541-550 позицію. 

Університет продовжує виконання основних завдань, закладених в Стратегії 

розвитку Каразінського університету на 2019–2025 роки, що передбачає збереження 

лідерства на українському науковому просторі, високий міжнародний конкурентний 

рівень, оптимальне співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень, 

високий потенціал комерціалізації результатів на національному та світових ринках 

науково-технічних розробок, орієнтацію на глобальні ринки майбутнього, прийняття 

передових рішень щодо забезпечення національної безпеки (обороноздатності; 

енергетичної, інформаційної та ін.), якості життя людей і розвитку сучасних галузей 

науки. 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету  

у 2022 р. здійснювалась на засадах багатоканального фінансування, у межах виконання 

держбюджетних науково-дослідних робіт, робіт, що виконувались за кошти загального 

фонду державного бюджету, проєктів Національного фонду досліджень України, 

замовників госпдоговорів, міжнародних проєктів, що фінансуються МОН України, 

а також міжнародних проєктів, що фінансуються зарубіжними грантовими фондами. 

Основне джерело фінансування науково-дослідних робіт в університеті складають 

кошти загального фонду державного бюджету. За результатами проведеного МОН 

України конкурсу щодо фінансування наукових досліджень, виконання яких розпочато 
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у 2022 році, 33 науково-дослідні роботи (далі – НДР) університету отримали високу 

оцінку та були включені для виконання до тематичного плану науково-дослідних 

робіт, з них 23 – фундаментальні НДР, 10 – прикладні НДР. Взагалі до тематичного 

плану наукових досліджень та розробок, які виконує університет за рахунок коштів 

державного бюджету у 2022 році, включено 66 НДР з обсягом фінансування 

62679,982 тис. грн, з них 42 НДР виконувались за фундаментальними дослідженнями 

на загальну суму 39 587,773 тис. грн, 21 НДР – прикладні дослідження на суму 

20 484,328 тис. грн та 3 наукові роботи молодих вчених на суму 2 607,881 тис. грн.  

Обсяг фінансування фундаментальних, прикладних досліджень та наукових робіт 

молодих вчених на 2022 рік за КПКВК 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність 

закладів вищої освіти та наукових установ» складає 62 679,982 тис. грн. У порівнянні 

з іншими ЗВО України університет як і у попередні роки отримав другий (після 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) за загальною сумою 

обсяг фінансування. 

В університеті функціонують 73 наукові школи за напрямами «Математичні науки 

та природничі науки», «Технічні науки», «Біологія та охорона здоров’я», «Суспільні 

науки», «Гуманітарні науки», діяльність яких спрямована на розвиток фундамен-

тальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок.  

Наукова тематика університету спрямована на виконання: фундаментальних 

наукових досліджень, які мають вагомі результати світового рівня; прикладних 

наукових досліджень, які містять важливі для економіки України новітні технічні 

й технологічні рішення та суттєві наукові здобутки; виконання науково-технічних 

(експериментальних) інноваційних розробок та їх впровадження в економіку України 

у вигляді нових технологій, нових видів техніки, нових матеріалів тощо, що сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і установ, підвищує 

рівень їх технологічності, отримання реального економічного ефекту. 

Свого часу, у вересні 2020 року на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 30.07.2020 №994 університетом була подана оновлена заявка та 

інформаційні матеріали щодо проведення державної атестації в частині провадження 

наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами: гуманітарні науки та 

мистецтво; суспільні науки; біологія та охорона здоров’я; математичні науки та 

природничі науки; технічні науки. У зв’язку зі змінами відповідно до Порядку 

проведення державної атестації університетом були переоформлені атестаційні 

матеріали за період з 2015 року по 2019 рік за цими науковими напрямками 

з урахуванням наповнення наукових напрямів галузями знань та спеціальностями. 

Відповідно до наказу МОН України від 25.03.2021  №372 «Про результати державної 

атестації ЗВО в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» 

університет пройшов атестацію за всіма напрямами:  

Математичні науки та природничі науки – кваліфікаційна група А. 

Біологія та охорона здоров’я – кваліфікаційна група Б. 

Технічні науки – кваліфікаційна група Б. 

Суспільні науки – кваліфікаційна група В. 

Гуманітарні науки – кваліфікаційна група В. 

Ця атестація є актуальною і у 2022 році. 
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2021 № 434 

«Про розподіл бюджетних коштів для підтримки наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» університет на 

2021 рік отримав бюджетні кошти для підтримки трьох пріоритетних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які увійшли 

до кваліфікаційних груп А та Б, а саме: Математичні науки та природничі науки – 

10 237,700 тис. грн; Біологія та охорона здоров’я – 280,700 тис. грн; Технічні науки – 

445,500 тис. грн. 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням 

в Україні воєнного стану, фінансування договорів на виконання завдань перспек-

тивного плану розвитку наукових напрямів у 2022 році зменшилося майже на 30%. Так, 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.05.2022 № 470 обсяг 

фінансування напрямів у 2022 році складає: Математичні науки та природничі науки – 

2492,700 тис. грн; Біологія та охорона здоров’я – 33,7 тис. грн; Технічні науки – 

118,000 тис. грн. 

Для забезпечення збереження та належного функціонування 5 наукових об’єктів, що 

становлять національне надбання (Гербарій, Когерентно-оптичний процесор зображень 

Науково-дослідного інституту астрономії, Комплекс для дистанційного зондування 

навколоземного космічного простору Радіофізичної обсерваторії, Фонд книжкових 

пам’яток Центральної наукової бібліотеки, Колекція ліній дрозофіл кафедри генетики та 

цитології), Міністерством освіти і науки України в 2022 році виділені бюджетні кошти 

в обсязі 1174,00 тис. грн. 

За кошти замовників у 2022 році виконувалося 15 науково-дослідних робіт на 

загальну суму 690,010 тис. грн (сума фактичних надходжень за 2022 рік – 578,755 тис. 

грн) та 17 грантів із різних джерел фінансування на суму 5 791,564 тис. грн. 

У 2022 році Каразінським університетом за тематичним планом виконується 

6 науково-дослідних робіт, результати яких мають важливе значення для підвищення 

обороноздатності та національної безпеки держави й мають прикладні результати 

подвійного використання на загальну суму понад 6 млн грн. З метою проведення спільних 

фундаментальних та прикладних досліджень, впровадження результатів спільних 

науково-технічних досліджень підписано Меморандум про партнерство та співпрацю між 

Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» та Харківським 

національним університетом імені В. Н. Каразіна. З метою здійснення багатоцільового 

співробітництва у сфері високих технологій, зокрема у сфері радіолокаційної скритності 

об’єктів, засобів розвідки та систем наведення і ураження, укладено угоду про науково-

технічне співробітництво між Університетом та Центральним науково-дослідним 

інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України. 

Однією з основних задач університету є розвиток та збільшення обсягів 

позабюджетного фінансування. Переважна частина обсягів цих коштів припадає на 

фінансування робіт, що проводяться за міжнародними грантами і програмами. 

Наявність міжнародних грантів на проведення фундаментальних НДР, поряд із 

публікаціями у базах даних Scopus та Web of Science, є визнанням авторитету вчених 

університету світовою науковою спільнотою й актуальності тематики наукових 

досліджень. 

 

 



Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2022 року _______________________________________________________ 23 

 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл обсягів науково-дослідних робіт з усіх видів фінансування  

за науковими підрозділами університету в 2022 році 

Структурні підрозділи 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

кількість 
обсяг,  

тис. грн 
кількість 

обсяг,  

тис. грн 

Біологічний 3 307,70 1 45,44 

Геології, географії, рекреації і туризму 1 24,40 0 0 

ННІ екології 2 1 054,75 4 713,61 

Економічний 0 0 0 0 

Іноземних мов 0 0 1 116,73 

Історичний 0 0 1 19,1 

ННІ «Каразінська школа бізнесу» 0 0 4 1 064,17 

Комп’ютерних наук 2 1 567,07 1 175,00 

Математики і інформатики 1 41,85 0 0 

Медичний 0 0 1 149,76 

Міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

0 0 2 390,66 

НДІ астрономії 8 6 671,07 1 986,62 

НДІ біології 0 0 1 300,00 

НДІ хімії 4 2 958,94 1 55,2 

Факультет психології 0 0 0 0 

Радіофізики, біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем 

27 25 961,43 0 0 

Соціологічний  1 709,39 2 1 870,19 

ННІ комп’ютерної фізики та енергетики 2 330,39 0 0 

ННІ «Фізико-технічний факультет» 24 22 143,91 1 30,56 

Фізичний 4 2 950,98 0 0 

Філологічний 0 0 0 0 

Філософський 0 0 0 0 

Хімічний 3 1 576,50 2 234,83 

Юридичний 0 0 1 295,91 

ЦНБ 1 200,00 0 0 

Українсько-італійський академічний центр 0 0 2 529,70 

Управління міжнародних відносин 0 0 0 0 

Центр болгаристики 0 0 0 0 

Всього 83 66 498,38 26 6 977,48 

 

Щорічно в межах міжнародного співробітництва виконується низка проєктів 

STCU, Горизонт-2020, NATO, МАГАТЕ, CRDF, а також за угодами з міжнародними 

науковими центрами, зокрема:  

Українські міста на лінії геополітичного розлому: міська ідентичність, геополітика 

та міська політика (2018–2022 рр.). Фінансується Департаментом соціології та 

суспільної географії Університету Осло. Керівник – д-р геогр. наук, професор 

Нємець Л. М.; 

Проєкт ЄС Еразмус+ «Регіональна політика, місцеве самоврядування»  

(2019–2022 рр.). Разом із Центрально-європейським університетом. Керівник робочої 

групи – канд. юрид. наук, доцент Воронов М. М.; 
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Проєкт Еразмус+, Жан Монне модуль, «Criminal police of the European Union / 

«Кримінальна політика ЄС» (2019–2022 рр.). Керівник – д-р юрид. наук, професор 
Житний О. О. Разом з університетом Турку, Фінляндія, Інститут імені Макса Планка 

(Фрайбург, Германія), Талліннським університетом (Естонія). Керівник – канд. юрид. 
наук Давиденко М. Л.; 

Грант Міжнародного Вишеградського фонду «Зелено-голуба інфраструктура 
у містах країн колишнього СРСР – вивчаючи спадщину та досвід країн Вишеградської 

четвірки» (2021–2022 рр). Керівник – д-р геогр. наук, професор Максименко Н. В.; 
Спільний українсько-латвійський науково-дослідний проєкт «Порівняльний 

аналіз радіаційно-індукованих процесів у складних оксидних кристалах та кераміці для 
використання у пристроях керованого термоядерного синтезу» (2021–2022 рр.). 

Керівник – д-р фіз.-мат. наук, професор Гірка І. О.; 

Проєкт з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Ешборн, 
Німеччина «Розробка практичної сертифікаційної програми «Медіаційні навички 

в соціальній сфері та сфері охорони здоров’я» (2021–2022 рр.). Керівник – канд. екон. 
наук, доцент Квітка Ю. М.; 

Проєкт Національний Темпус/Еразмус+ Офіс в Україні «Європейська інтеграція 
в Україні в умовах Індустрії 4.0» (2019–2022 рр.). Керівник – д-р екон. наук, професор 

Матюшенко І. Ю.; 
Проєкт з Виконавчим агентством з досліджень (REA), Промислове лідерство та 

суспільні виклики, Сталі ресурси з питань продовольчої безпеки та зростання, Маттіас 
Лангемейер «Сприяння трансформації міської системи харчування через впровадження 

інноваційних лабораторій, що забезпечують життєдіяльність громадян – «Fusilli» 

(2021–2024 рр.). Керівник – канд. соц. наук, доцент Мурадян О. С.; 

Проєкт Рада з досліджень мистецтв і гуманітарних наук (AHRC GCRF) «Культурна 

приналежність та артефакти» (2021–2022 рр.). Керівник – д-р соц. наук, професор, 
радник ректора Бакіров В. С., канд. соц. наук, доцент Кізілов О. І.; 

Проєкт з дослідницькою лабораторією армії США «Розсіювання світла на 
поверхнях, що складаються з частинок Максвелла» (2015–2022 рр.). Керівник – канд. 

фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник, директор НДІ астрономії Кайдаш В. Г.; 
Проєкт Національний Темпус/Еразмус+ Офіс в Україні «Інфраструктура, яка 

об’єднала Європу: погляди на історію, сучасний розвиток та потенціал у майбутньому» 
(2019–2022 рр.). Керівник – д-р істор. наук, професор Миколенко Д. В. 

Вчені університету в 2022 році виконували 6 грантів Національного фонду 

досліджень України (НФДУ), де університет є головним виконавцем з загальним 

обсягом фінансування 23 169,889 тис. грн, та 3 гранти – субвиконавцем. 

Головні виконавці: 
«Індикатори на основі похідних хромону для флуоресцентного визначення 

активності β–глюкозидаз» (2020–2022 рр.). Керівник – докт. хім. наук, старший 
науковий співробітник Рошаль О. Д. Фінансування на 2022 рік за проєктом – 

3726,400 тис. грн.* 
«Оператори в нескінченно-вимірних просторах: взаємозв’язок геометрії, алгебри і 

топології» (2020–2022 рр.). Керівник – д-р фіз.-мат. наук, професор Кадець В. М. 
Фінансування на 2022 рік за проєктом – 4268,693 тис. грн.* 

«Модифікація поверхні твердого тіла під дією плазми та пучків заряджених 
частинок» (2020–2022 рр.). Керівник – д-р техн. наук, професор Береснєв В. М. 

Фінансування на 2022 рік за проєктом – 4592,400 тис. грн.* 
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«Металеві астероїди: пошук батьківських тіл залізних метеоритів, джерел 

позаземних ресурсів» (2020–2022 рр.). Керівник – д-р фіз.-мат. наук, с.н.с. Бельська І. М. 

Фінансування на 2022 рік за проєктом – 4744,500 тис. грн.* 

 
Субвиконавці: 

«Теоретичні та експериментальні дослідження глобальних збурень природного 
і техногенного походження в системі Земля-атмосфера-іоносфера» (2020–2022 рр.). 

Керівник – д-р фіз.-мат. наук, професор Чорногор Л. Ф., спільно з Інститутом космічних 
досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства 

України, м. Київ; 
«Астрофізичні Релятивістські Галактичні Об’єкти (АРГО): життєвий шлях 

активних ядер Галактики» (2020–2022 рр.). Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доцент 

Ахметов В. С., спільно з Головною астрономічною обсерваторією Національної академії 

наук України, м. Київ; 

«Дослідження шляхів створення та властивостей невзаємних контрольованих 
оптичних мета поверхонь» (2020–2022 рр.). Керівник – канд. фіз.-мат. наук, доцент 

Хардиков В. В., спільно з Радіоастрономічним інститутом Національної академії наук 
України, м. Харків. 

07 грудня 2021 року протоколом № 52 Наукова рада НФДУ затвердила перелік 
проєктів, що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки НФДУ із 

зазначенням рекомендованого обсягу фінансування проєкту за роками та пріори-
тетного напряму розвитку науки і техніки конкурсу «Наука для безпеки та сталого 

розвитку України». Переможцями конкурсу «Наука для безпеки та сталого розвитку 

України» стали проєкти: 

«Молекулярний дизайн, синтез та скринінг нових потенційних противірусних 
фармацевтичних інгредієнтів для терапії інфекційного захворювання COVlD-19»  

(2022–2024 рр.). Керівник – канд. хім. наук, професор Калугін О. М. Фінансування за 

проєктом 2022 рік – 2841,896 тис. грн.* 
«Дослідження та розробка іонно-плазмових технологій синтезу багато-

функціональних складно-композиційних покриттів для медичних імплантатів та 
біобезпеки» (2022–2024 рр.). Керівник – д-р фіз.-мат. наук, професор, акад. НАНУ 

Азарєнков М. О. Фінансування на 2022 рік – 2996,000 тис. грн. * 
З 24 грудня 2021 року до 20 січня 2022 року до Навчально-наукового інституту 

«Фізико-технічний факультет» завітав доктор Пусанського національного університету 

(Південна Корея), випускник університету 2002 року Володимир Михайленко. Він 

у 2005 році захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Миколи 

Азарєнкова. З 2011 року працює в Пусанському національному університеті на посаді 

наукового співробітника. 

                                                
*
 У зв’язку з воєнним станом Національним фондом досліджень України у 2022 році фінансування проєктів 

було призупинено. 15 листопада 2022 року університет отримав листа за № 3-/328, де визначено, що після 
ухвалення Верховною Радою України 3 листопада 2022 року проєкту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2023 рік» Національним фондом досліджень України розпочато роботу з планування 
видатків за КПКВК 2201300 «Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка 
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2023 рік». Фонд досліджень 
звернувся з проханням до грантоотримувачів повідомити про спроможність приступити до виконання 
наукового дослідження або розробки починаючи з І кварталу 2023 року для нових робіт та робіт, які були 
розпочаті у попередні роки та не отримали фінансування за 2022 рік, враховуючи можливість скорочення 
загального обсягу фінансування проєкту в межах 20-25%. 
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Метою візиту стало обговорення результатів спільних досліджень та планів 

майбутніх робіт у галузі зсувних течій у пастках керованого термоядерного синтезу та 

технологічних пристроях. 

У лютому 2022 року Каразінський університет у співпраці з дванадцятьма 

дослідницькими організаціями та університетами України став переможцем конкурсу 

й отримав грант на реалізацію проєкту «Ніч європейських дослідників 2022–2023» 

у межах програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». 

Проєкт присвячений організації широкомасштабних просвітницьких акцій із 

залученням учнівської молоді до вивчення проблем природничих наук і популяризації 

наукових досліджень серед широкої громадськості. 

28 вересня 2022 року офіційно розпочато масштабний проєкт «Геноміка біо-

різноманіття Європи» («Biodiversity Genomics Europe/BGE») у межах найбільшої 

програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа», до якого 

долучився Каразінський університет. Проєкт «BGE» присвячено залученню геномних 

даних і методів для опису, моніторингу та збереження біорізноманіття на континенті. 

Головною метою є подолання кризи біорізноманіття за допомогою даних ДНК. Роль 

команди Каразінського університету полягає в розбудові національного вузла 

баркодингу та геноміки біорізноманіття, описі біорізноманіття за допомогою геномних 

даних, підготовці фахівців і поширенні результатів досліджень разом з популяризацією 

знань та залученням громадянської науки. Консорціум «BGE», який фінансує програма 

«Горизонт Європа», є великою інвестицією в європейську геномну науку. Тривалість 

проєкту – 42 місяці, реалізація триватиме до 2026 року. 

З 30 листопада до 1 грудня 2022 року ректор Каразінського університету Тетяна 

Кагановська за запрошенням Центру інформації та документації НАТО відвідала 

з інформаційним візитом штаб-квартиру НАТО у Брюсселі (Бельгія). У межах 

інформаційного візиту відбулися зустрічі з керівними представниками НАТО, представ-

никами Місії України. Учасники заходів провели брифінги й обговорили політичний 

порядок денний НАТО, рішення Мадридського саміту, партнерство з Україною, наукову 

програму «Наука заради миру та безпеки». 

 

2.2. Результати наукових досліджень  

Усі науково-дослідні роботи, які виконує університет, відповідають пріоритетним 

напрямам розвитку науки і техніки на період до 2022 року (Закон України від 1 лютого 

2022 року №2031-ІХ) та переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року (постанова Кабінету 

Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 942) зі змінами. 

У 2022 році завершується 22 НДР, що виконуються за рахунок коштів державного 

бюджету, на загальну суму 20 599,962 тис. грн, з них 10 – фундаментальні,  

11 – прикладні, 1 – наукова робота молодих учених. 

Науково-дослідна частина університету постійно проводить роботу з підвищення 

наукового рівня фундаментальних та прикладних досліджень, сприяє отриманню 

вагомих результатів вже на рівні планування наукових досліджень, згідно з якими 

відбувається відкриття нової тематики, прийняття завершених робіт та оцінка 

отриманих результатів. Оцінювання результатів здійснює Науково-технічна рада 

університету, незалежні експерти-рецензенти.  
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На конкурс молодих вчених згідно з наказом МОН України від 09.11.2022 №996 

«Про оголошення у 2022 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних 

наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених» було подано 4 наукові фундамен-

тальні роботи з загальним обсягом фінансування 11 362,219 тис. грн, зокрема на 

2023 р. – 3804,765 тис. грн. 

Результати наукових досліджень фахівців Каразінського університету 

відповідають світовому рівню та затребувані науковою спільнотою. У рейтингу за 

показниками бази даних Sci Verse Scopus університет посідає друге місце серед закладів 

вищої освіти України за абсолютним значенням публікацій. Станом на 04 грудня 

2022 року у базі даних Scopus університет має за 2022 рік 565 публікацій. Індекс Хірша 

університету дорівнює 82, загальна кількість публікацій – 12510. 

У базі даних Web of Science у 2022 році зареєстровано 368 публікацій. Загальна 

кількість публікацій – 13438. 

Згідно з наказом МОН України від 15.01.2018 №32 та доповненнями від 10.10.2022 

№894 університет має 39 наукових фахових періодичних видань. Ці видання включено 

до категорії «А» та «В». 

Три періодичні наукові видання університету індексуються в Web of Science Core 

Collection, а саме: 

1. Східно-європейський фізичний журнал. 

2. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Серія «Біологія». 

3. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Серія «Геологія. Географія. Екологія». 

Східно-європейський фізичний журнал та Біофізичний вісник також індексуються 

в міжнародній наукометричній базі даних Scopus. 

Протягом звітного року підрозділи університету продовжували наукову 

діяльність на принципах тісної взаємодії науки та освіти, вдосконалення професійної 

підготовки фахівців, єдності науково-дослідної діяльності та навчання і реалізували 

підготовку кадрів на основі використання новітніх досягнень науки та техніки, 

застосування теоретичних і практичних результатів, отриманих при виконанні всіх 

видів наукових робіт (держбюджетних, госпдоговірних, ініціативних). Впровадження 

результатів виконання науково-дослідних робіт дає змогу вдосконалити освітній 

процес згідно із сучасними тенденціями розвитку науки і техніки.  

Основні результати наукових досліджень, що впроваджені в освітній процес, 

відображено у підручниках, навчальних посібниках, публікаціях. На базі університету 

функціонують 75 наукових структур, серед яких лабораторії, центри тощо, де студенти, 

аспіранти та молоді вчені протягом звітного року мали можливість отримати досвід 

наукової та інноваційної роботи. 

Протягом 2022 року в університеті видано 95 монографій, 44 випусків «Вісника 

ХНУ імені В. Н. Каразіна», 47 збірників наукових праць, 3067 статей та тез доповідей, 

з них 1027 – у зарубіжних виданнях. Організовано 23 виставки, взяли участь 

у 18 виставках. Проведено 71 конференцію, з них 45 – міжнародні (табл. 2.2). 
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У 2022 р. в університеті продовжувалась системна робота з набуття, охорони і 

захисту об’єктів прав інтелектуальної власності за результатами виконання науково-

дослідних робіт. Політику щодо системи захисту прав інтелектуальної власності 

університету за результатами виконання НДР науково-дослідна частина університету 

реалізує разом з Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної 

власності» УКРПАТЕНТ. 

Університет є власником 346 чинних охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності, з яких: патентів на винаходи – 50, патентів на корисні 

моделі – 287, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – 9. 

У 2022 році отримано 31 патент. З них університет є власником 23 патентів (18 на 

корисну модель, 5 на винахід), у 2021 році отримано 64 патенти, 39 з яких власником є 

університет (табл. 2.2). 

Серед проведених у 2022 році міжнародних конференцій можна відзначити такі: 

Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-технічні проблеми енергетики та 

шляхи їх вирішення 2022», ІІ Міжнародна інтернет-конференція «Екологічна безпека – 

сучасні напрямки та перспективи вищої освіти», VIIІ Міжнародна наукова конференція 

«Художні феномени в історії та сучасності», ХVІІ науково-практична конференція 

молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних 

економічних відносин», Міжнародна конференція ІЕЕЕ 2022 року «Другий український 

мікрохвильовий тиждень», ХХІІ Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління 

ХХІ», Міжнародна науково-практична конференція «Філософія Григорія Сковороди і 

ми – українці» тощо. 

У квітні 2022 року у видавництві «Наукова думка» вийшла монографія «Різальні 

інструменти з композитів на основі кубічного нітриду бору з покриттям». Серед 

авторів – науковці Каразінського університету: професори кафедри матеріалів 

реакторобудування та фізичних технологій Навчально-наукового інституту «Фізико-

технічний факультет» Вячеслав Береснєв і Сергій Литовченко, провідний науковий 

співробітник Вячеслав Столбовой, а також колеги з Інституту надтвердих матеріалів 

імені В. М. Бакуля Національної академії України (ІНМ). 

11 квітня 2022 року ректор Тетяна Кагановська репрезентувала Каразінський 

університет перед академічною спільнотою «Aurora», зокрема окреслила поточний 

стан університету після російської навали. 

На пленарному засіданні обговорювалися кроки подальшої допомоги, а саме: 

розміщення науковців, які прагнуть працювати у команді партнерів з подальшою 

публікацією у міжнародно-визнаних виданнях, обладнання; перелік потреб для 

лабораторій, бібліотеки, музеїв та іншого обладнання для підрозділів університету. 

У серії з атомної фізики, оптики та фізики плазми видавництва «Springer» у травні 

місяці 2022 року вийшло друге видання монографії «Surface Flute Wavesin Plasmas: 

Eigenwaves, Excitation, and Applications». Авторами монографії стали директор 

Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» Ігор Гірка та Почесний 

доктор Каразінського університету, професор Технологічного інституту Карлсруе 

(Німеччина) Манфред Тумм. 

Перше видання книги вийшло у 2014 році за участю згаданих авторів і професора 

Каразінського університету Володимира Гірки. Друге видання монографії містить п’ять 

нових розділів, підготовлених на основі наукових статей, опублікованих після 2013 року. 

Високий статус класичного університету підтверджується численними науковими 

перемогами вчених університету, досягнення яких відзначені, зокрема, Державними 
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преміями України в галузі науки і техніки, почесними званнями, орденами, преміями 

Верховної Ради України та ін. 

14 червня 2022 року відбулися загальні збори відділення ядерної фізики та 

енергетики Національної академії наук України. На зборах відзнаку Національної 

академії наук України отримав директор Навчально-наукового інституту «Фізико-

технічний факультет», член-кореспондент Національної академії наук України, 

професор Ігор Гірка. Науковцю вручили нагороду «За підготовку наукової зміни». 

15 червня 2022 року на загальних зборах Національної академії наук України за 

цикл робіт «Деякі актуальні проблеми фізики плазми та КТС» каразінці отримали 

диплом лауреатів премії Національної академії наук України імені О. І. Ахієзера. 

Відзнаку було вручено професору кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних 

технологій ННІ «Фізико-технічний факультет», академіку НАН України Миколі 

Азарєнкову, професору кафедри прикладної фізики та фізики плазми ННІ «Фізико-

технічний факультет» Ігорю Денисенку, а також провідному науковому співробітнику 

Інституту фізики плазми Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» Ігорю Панкратову. 

9 серпня 2022 року відбулося засідання Вченої ради університету, ректор Тетяна 

Кагановська вручила нагороди каразінцям. Зокрема відзнаку «За служіння 

Каразінському університету» отримав учень академіка Миколи Павловича Барабашова, 

засновник харківської астероїдної наукової школи, завідувач відділу астероїдів і комет 

навчально-наукового інституту астрономії університету Дмитро Лупішко. Він 

започаткував довголітню програму поляриметричних досліджень астероїдів, за якими 

Україна стала світовим лідером. На його честь американськими колегами названо 

астероїд 3210 LUPISHKO. 

Також диплом «Премія I ступеня» отримала доцент Катерина Сегіда, диплом 

«Премія IІІ ступеня» доцент Катерина Кравченко кафедри соціально-економічної 

географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму та 

диплом «Премія IІІ ступеня» отримав завідувач кафедри хімічної метрології хімічного 

факультету Олег Юрченко. 

У вересні 2022 року Тетяна Кагановська вручила відзнаку «За служіння 

Каразінському університету» Юрію Шкуратову. Юрій Шкуратов працює в Кара-

зінському університеті майже 50 років на посадах від молодшого наукового 

співробітника до директора Науково-дослідного інституту астрономії та завідувача 

кафедри астрономії та космічної інформатики фізичного факультету. Він є лауреатом 

державної премії України у галузі науки і техніки, нагороджений преміями та 

відзнаками НАН України, МОН України, орденом «За заслуги» III ступеня (2020 рік). За 

рішенням Міжнародного астрономічного союзу на честь Юрія Шкуратова названо малу 

планету 12234. 

Також ректор вручила відзнаку «За служіння Каразінському університету» 

Анатолію Божкову. Науковець багато років досліджує механізми розвитку та старіння 

біологічних систем і є автором епігенетичної концепції старіння. Має звання 

«Відмінник освіти України», медаль імені В. Н. Каразіна, заслужений науковий 

співробітник університету. 

Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського від 30 вересня 

2022 року № 676/2022 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 

Дня працівників освіти» за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, 
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підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті 

суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну 

діяльність та високий професіоналізм декану філософського факультету Івану 

Карпенку присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 

У жовтні 2022 р. кандидата біологічних наук, доцента кафедри мікології та 

фітоімунології біологічного факультету Олександра Зіненка номінували в члени 

Каліфорнійської академії наук. Каліфорнійська академія наук є відомою науковою та 

освітньою установою, мета якої відродити світ природи за допомогою науки, навчання 

та співробітництва. У коло наукових інтересів Олександра Зіненка входять популяційна 

біологія, молекулярна філогенетика та молекулярна екологія. Нещодавно вчений 

опублікував свої дослідження зміїної отрути, які сприяли значному розвитку лікування 

зміїних укусів в Україні. 

Уже традиційно у жовтні директор Навчально-наукового інституту «Фізико-

технічний факультет» Ігор Гірка працював у складі наукової ради, яка в минулі роки 

проводила науковий аналіз поданих на конкурс запитів. Цього року рада здійснювала 

нагляд за ходом виконання проєктів «EURO fusion Enabling Research Projects». Наукова 

рада заслухала доповіді керівників проєктів, зокрема в розділі «Технології та системи», 

де брав участь Ігор Гірка за рекомендацією Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут». Проєкти в цьому розділі стосуються 

додаткового нагрівання, розвитку діагностики й алгоритмів керування. Члени ради 

підготували звіт для керівництва асоціації «EURO fusion» про хід виконання проєктів, 

а також рекомендації з організації наступних конкурсів і впровадження результатів, 

здобутих у розглянутих проєктах. Загалом досягнуто значного прогресу в усіх 

рецензованих проєктах відповідно до планів робіт, включно з виготовленням 

устаткування та розробкою методик.  

28-30 жовтня 2022 року в онлайн-форматі відбувся ХХХІ Харківський міський 

турнір юних фізиків, у якому взяли участь 9 команд. Учасники, керівники команд 

і члени журі долучилися до турніру з різних міст та країн. Уже вкотре перемогу 

виборола збірна ліцею «Імпульс» спільно з 27-м ліцеєм. Команду-переможця «Момент 

імпульсу» готував професор фізичного факультету Каразінського університету 

Захар Майзеліс. 

У суддівстві турніру взяли участь Герой України Ілля Гельфгат, головний 

науковий співробітник «Інституту модернізації змісту освіти» Борис Кремінський, 

учитель фізики Рішельєвського ліцею Валерій Колебошин, президент Міжнародного 

студентського турніру фізиків, випускниця ННІ «Фізико-технічний факультет» 

Анастасія Васильченкова, ветерани турнірного руху Олександри Каміни, професори, 

випускники та студенти Каразінського університету. Очолював журі традиційно 

директор ННІ «Фізико-технічний факультет» Ігор Гірка. 

 

2.3. Науково-дослідна робота студентів та молодих учених  

Невід’ємною частиною науково-дослідної діяльності є науково-дослідна робота 

студентів та молодих вчених. Основними формами наукової роботи є індивідуальна  

робота на кафедрах та лабораторіях факультетів, участь у виконанні НДР кафедр, 

у наукових гуртках, дискусійних клубах, круглих столах, семінарах, олімпіадах, 

конференціях, а також підготовка та публікація наукових статей. 

Каразінці – переможці конкурсу, присвяченого розробленню інноваційних 

проєктів з розбудови «Smart city».  

https://www.euro-fusion.org/programme/
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Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України академічні стипендії 

Президента України призначено: 

І семестр 2021/2022 навчального року: 

– студентка Навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» Ксенія 

Корепанова; 

– студент фізичного факультету Григорій Овчаренко; 

– студентка медичного факультету Марія Неляпіна; 

– студент Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» Ілля Лукін; 

– студент Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» Михайло 

Щука. 

Стипендії Верховної Ради України отримуватимуть – на 2021/2022 навчальний рік: 

– студентка факультету психології Ольга Гмирь; 

– студентка медичного факультету Єлизавета Яцик; 

– студентка біологічного факультету Єлизавета Мацко. 

Стипендії імені М. С. Грушевського призначено – І семестр 2021/2022 навчального 

року: 

– студентка історичного факультету Варвара Кабаргіна. 

Варвара Кабаргіна – студентка 4-го курсу, заступниця голови Наукового 

товариства студентів історичного факультету, лауреат іменної стипендії 

М. С. Грушевського (2021 рік), призер переможниця міжнародного конкурсу есе «Youth 

Essay Competition: the Fifth Call. Understanding Association Agreement between the EU and 

Ukraine, Moldova and Georgia» від 3DCFTAs (2020 рік), отримала стипендію Фонду 

Конрада Аденауера та стала учасницею стипендіальної програми Sur-Place 2021/2022 

в Україні серед студентів східноукраїнських університетів.  

Студентам Каразінського університету призначено стипендію Харківського 

міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді на 2021/2022 навчальний рік. 

Стипендіатами стали: 

– студентка Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» Юлія 

Бойко; 

– студентка медичного факультету Дар’я Гончар; 

– студентка Навчально-наукового інституту екології Влада Гладир; 

– студент факультету математики і інформатики Климентій Золотарьов; 

– студентка факультету іноземних мов Руслана Коваленко; 

– студент факультету геології, географії, рекреації і туризму Руслан Комишан; 

– студент факультету математики і інформатики Іван Матюшенко; 

– студент Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» Микита 

Москвітін; 

– студентка факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу Каміла Трофимченко; 

– студент фізичного факультету Ілля Хорошко; 

– студент факультету математики і інформатики Ігор Човпан. 

Студентку факультету геології, географії, рекреації і туризму та Навчально-

наукового інституту «Каразінський банківський інститут» Ганну Карайченцеву, 

студентку факультету іноземних мов Каразінського університету Ганну Ветчинкіну 

нагороджено Подякою міського Голови за активну громадянську позицію, високі 
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досягнення в навчанні, участь у науковій і громадській діяльності, формування 

інтелектуального потенціалу України. 

У 2022 році представники Студентського наукового товариства університету брали 

участь в організації роботи  наукових гуртків, дискусійних клубів, круглих столів, 

семінарів, олімпіад та студентських конференцій. Зокрема було організовано та проведено 

«Sci-Tech Innovation Day», IT-семінар «Black Magicof Compiler World» (22 лютого 2022 року), 

фізико-математичну школу для школярів «Школа FM», інтелектуальну освітню гру «Що? 

Де? Коли?» для школярів на економічну тематику (12 лютого 2022 року), 

літературознавче засідання «Презентація поетичної збірки «Шкода» (16 лютого 

2022 року), розмовний клуб «Перехід на українську мову» (14 квітня 2022 року), «Калька, 

суржик і лексичні помилки» (28 квітня 2022 року), «Грамотність у медіапросторі» 

(19 травня 2022 року), семінар «Математика під час війни» (20 травня 2022 року), 

розпочато проєкт «Philosophy and history club», міжнародну науково-методичну 

конференцію: «Реалізація методик та технологій в сучасній освіті: компетентнісний 

підхід» (19-20 травня 2022 року). 

Результати наукових досліджень студентів знаходять відображення в публікаціях. 

Протягом 2022 року студентами опубліковано більш ніж 700 статей та тез доповідей 

(із них самостійно – 400). 

Рада молодих вчених має представництво у Вченій раді університету (аспірантка 

Лілія Манченко, фізичний факультет) та Конференції трудового колективу 

університету (11 делегатів). За підтримки Ради молодих учених проводиться щорічна 

конференція аспірантів та докторантів Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна «Ефективна аспірантура та докторантура». Радою молодих учених разом 

з Первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів та докторантів з метою 

подальшого удосконалення освітньо-наукових програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти в університеті, проведено 

опитування у здобувачів ступеня «доктор філософії». 

Тринадцять молодих учених університету є експертами у Експертній раді МОН 

України. Представники Ради молодих учених взяли участь у Всеукраїнському форумі 

Рад молодих учених – 2022, засіданнях спілки Рад молодих учених, регіональній 

зустрічі з Офісом підтримки вченого. Налагоджено співпрацю з Офісом підтримки 

вченого. Молоді вчені університету долучились до реалізації промоційного проєкту 

«Вчений з мого регіону». 

У 2022 р. стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених отримують 

п’ять науковців: Сергій Петрушенко, Ольга Житняківська, Ярослав Гречко, Ольга Вовк 

та Уляна Тарабара. 

Ольга Вовк (Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька) стала лауреатом 

Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» за перемогу у номінації «Науково-

популярний веб-ресурс (сайт)». 

Доцент Катерина Кравченко була нагороджена Подякою Харківської обласної 

військової адміністрації за вагомий особистий внесок у реалізацію молодіжної 

державної політики, активну громадську діяльність, професіоналізм. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.07.2021 №856 

студентці 4 курсу факультету геології, географії, рекреації і туризму Євгенії Карпіковій 

та студентці 4 курсу економічного факультету Віталіні Шевченко присуджено 

академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні на 2021/2022 навчальний рік.  
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.08.2022 №751 

студентці 4 курсу факультету геології, географії, рекреації і туризму Дар’ї Сургай 

призначено академічну стипендію імені Героїв Небесної Сотні на 2022/2023 

навчальний рік за спеціальністю «Географія».  

У березні 2022 року студентка 5-го курсу Каразінського університету Ганна 

Тесленко та її науковий керівник, доцент кафедри педіатрії медичного факультету 

Ганна Летяго посіли перше місце на Міжнародній студентській конференції у Ризі. 

У квітні 2022 року Указом Президента України Володимира Зеленського від 

09 квітня 2022 року № 223/2022 за особливі заслуги у захисті державного суверенітету 

та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку 

орденом Богдана Хмельницького другого ступеня нагороджено підполковника 

Збройних Сил України, студента другого курсу Навчально-наукового інституту 

держуправління Максима Хребтова. Він навчається за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування», спеціалізація «Реагування та протидія гібридним 

загрозам». 

У травні 2022 року студент факультету комп’ютерних наук Олександр Неліпа – 

переможець Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «BlackSeaScience-

2022» з напрямку «Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка». Науковий 

керівник – завідувач кафедри моделювання систем і технологій факультету 

комп’ютерних наук, професор Микола Ткачук. 

У місті Букараманга (Колумбія) з 9 до 14 травня проходив Міжнародний 

студентський турнір фізиків. У ньому взяли участь 18 команд з різних країн, які 

вийшли переможцями національних відборів. Оскільки в Україні триває війна, команда 

Каразінського університету, яка складалась цього року із хлопців, не змогла поїхати на 

турнір. Натомість було скликано та протягом місяця підготовлено збірну команду 

України. До команди з шести учасниць увійшли дві студентки Каразінського 

університету Анастасія Романчук з ННІ «Фізико-технічний факультет» та Влада 

Фандєєва з фізичного факультету. 

За результатами змагання наша українська команда посіла шосте місце серед 

п’ятнадцяти команд, увійшла до півфіналу, але не пройшла до фіналу. А студентка 

Анастасія Романчук здобула диплом найкращого доповідача. 

Керівниками команд були: доцент ННІ «Фізико-технічний факультет» Олексій 

Голубов та професор фізичного факультету Захар Майзеліс, випускники ННІ «Фізико-

технічний факультет» Ксенія Мінакова, Анастасія Гаєва (переможниця Міжнародного 

студентського турніру фізиків 2011 року), які поїхали з командою до Колумбії як 

офіційні керівники команди. 

У травні-червні 2022 року Каразінський університет та Університет Йорка 

(Велика Британія) започаткували широку співпрацю в межах ініціативи Twinning, 

одним із провідних напрямів якої є розвиток партнерства саме між студентськими 

спілками університетів. 

Під час нещодавньої випускної церемонії студентів-магістрів Університету Йорка 

голову Студентської ради Каразінського університету Віталіну Шевченко було 

нагороджено званням почесного магістра Університету Йорка. Цьогоріч за 

результатами трьох турів конкурсу стипендіальної програми «Завтра. UA» Фонду 

Віктора Пінчука – 2021/2022 років переможцями стали 93 студенти, серед яких 

представники Каразінського університету. 
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Студентку історичного факультету Владу Сабадаш та студента ННІ «Фізико-

технічний факультет» Михайла Щуку нагороджено стипендією у 2022 році за конкурсні 

роботи в гуманітарному та природничому напрямах відповідно. 

Протягом 12-15 жовтня 2022 року у м. Осієк (Хорватія) проходив міжнародний 

інноваційний конкурс-виставка ІNOVA 2022. Це одна з найстаріших виставок винаходів 

у світі, яка була започаткована у 1971 році. INOVA об᾿єднує винахідників з Європи, країн 

Азії та Океанії, Африки, Північної та Південної Америки. Журі виставки – науковці, 

підприємці та винахідники з Великої Британії, Тайваню, Судану, Малайзії, Польщі й 

Ірану та інших країн світу. Серед учасників української делегації були і каразінці – 

студентка першого курсу Навчально-наукового інституту «Фізико-технічний 

факультет» Анна Бутенко. Членів журі настільки вразила відданість юних науковців 

своїй справі, що вони нагородили усіх сорок учасників української делегації золотими 

медалями, зокрема й Анну Бутенко. 

 

  



Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2022 року _______________________________________________________ 37 

 

 

III.  ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 
 

3.1. Спеціальності підготовки здобувачів вищої освіти 

У 2022 році здійснювалась підготовка бакалаврів, магістрів, спеціалістів на 

17 факультетах та у 6 навчально-наукових інститутах за спеціальностями відповідно 

до ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, виданої Міністерством освіти і науки 

України. 

Освітня діяльність з підготовки фахівців здійснювалася згідно з «Переліком 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№266 (табл. 3.1):  

– підготовка бакалаврів за 40 спеціальностями у 18 галузях знань;  

– підготовка магістрів на основі ступеня бакалавра (магістра, або ОКР 

спеціаліста) здійснювалась за освітньо-професійними і освітньо-науковими 

програмами за 37 спеціальностями у 15 галузях знань;  

– підготовка магістрів на основі повної загальної середньої освіти за 

спеціальністю  222 Медицина.    

У 2022 році закінчилася підготовка спеціалістів за спеціальністю 222 Медицина. 

 

Таблиця 3.1 

Галузі знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів  

вищої освіти в університеті в 2022 році 
№ 

з/п 
Код та найменування спеціальності Галузь знань 

БАКАЛАВР 

1.  014 Середня освіта 01 Освіта / Педагогіка 

2.  032 Історія та археологія 

03 Гуманітарні науки 
3.  033 Філософія 

4.  034 Культурологія 

5.  035 Філологія 

6.  051 Економіка 

05 Соціальні та поведінкові науки 
7.  052 Політологія 

8.  053 Психологія 

9.  054 Соціологія 

10.  061 Журналістика 06 Журналістика 

11.  071 Облік і оподаткування 

07 Управління та адміністрування 

12.  072 Фінанси, банківська справа та страхування 

13.  073 Менеджмент 

14.  075 Маркетинг 

15.  
076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

16.  081 Право 08 Право 

17.  091 Біологія 09 Біологія 

18.  101 Екологія 

10 Природничі науки 
19.  102 Хімія 

20.  103 Науки про Землю 

21.  104 Фізика та астрономія 
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Продовження таблиці 3.1 

22.  105 Прикладна фізика та наноматеріали 
 

23.  106 Географія 

24.  111 Математика 
11 Математика та статистика 

25.  113 Прикладна математика 

26.  122 Комп’ютерні науки 

12 Інформаційні технології 27.  123 Комп’ютерна інженерія 

28.  125 Кібербезпека 

29.  144 Теплоенергетика 14 Електрична інженерія 

30.  
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 15 Автоматизація та приладобудування 

31.  153 Мікро- та наносистемна техніка 

32.  162 Біотехнології та біоінженерія 16 Хімічна та біоінженерія 

33.  201 Агрономія 20 Аграрні науки та продовольство 

34.  231 Соціальна робота 23 Соціальна робота 

35.  241 Готельно-ресторанна справа 
24 Сфера обслуговування 

36.  242 Туризм 

37.  281 Публічне управління та адміністрування 28 Публічне управління та адміністрування 

38.  
291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
29 Міжнародні відносини 

39.  292 Міжнародні економічні відносини 

40.  293 Міжнародне право 

МАГІСТР 

 
1.  014 Середня освіта  01 Освіта / Педагогіка 

2.  032 Історія та археологія  

03 Гуманітарні науки 
3.  033 Філософія 

4.  034 Культурологія 

5.  035 Філологія 

6.  051 Економіка  

05 Соціальні та поведінкові науки 
7.  052 Політологія 

8.  053 Психологія 

9.  054 Соціологія 

10.  061 Журналістика 06 Журналістика 

11.  071 Облік і оподаткування 

07 Управління та адміністрування 

12.  072 Фінанси, банківська справа та страхування  

13.  073 Менеджмент 

14.  075 Маркетинг 

15.  076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

16.  081 Право 08 Право 

17.  091 Біологія 09 Біологія 

18.  101 Екологія 

10 Природничі науки 

19.  102 Хімія 

20.  103 Науки про Землю 

21.  104 Фізика та астрономія 

22.  105 Прикладна фізика та наноматеріали 

23.  106 Географія 

24.  111 Математика 
11 Математика та статистика 

25.  113 Прикладна математика 

26.  122 Комп’ютерні науки  

12 Інформаційні технології 27.  123 Комп’ютерна інженерія 

28.  125 Кібербезпека 
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Продовження таблиці 3.1 

29.  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 15 Автоматизація та приладобудування 

30.  153 Мікро- та наносистемна техніка 

31.  222  Медицина 22 Охорона здоров’я 

32.  241 Готельно-ресторанна справа 
24 Сфера обслуговування 

33.  242 Туризм 

34.  281 Публічне управління та адміністрування 28 Публічне управління та адміністрування 

35. 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 
29 Міжнародні відносини 

36. 292 Міжнародні економічні відносини 

37. 293 Міжнародне право 

 

3.2. Контингент здобувачів, які навчаються на денній і заочній формі 
навчання (громадяни України і іноземні студенти) 

Станом на 30 листопада 2022 року в університеті навчається 16308 здобувачів 
вищої освіти, з них 14139 студентів – громадяни України, в тому числі 11059 здобувачів 
за денною, 3080 здобувачів – за заочною формами здобуття освіти. Кількість іноземних 
здобувачів вищої освіти становить 2169 осіб, з яких: 

– 312 іноземних громадян за програмами академічної мобільності медичного 
спрямування (університети Грузії); 

– 1260 іноземних громадян на медичному факультеті в очному та дистанційному 
форматах; 

– 255 іноземних громадян на бакалаврських програмах юридичного та 
філологічного факультету, факультету іноземних мов, ННІ «Каразінського банківського 
інституту», ННІ «Каразінської школи бізнесу» та інших; 

– 82 іноземці на магістерських програмах; 
– 260 слухачів підготовчих та інших курсів. 
В рамках спільної роботи до університету в рамках програм академічної мобільності 

було зараховано 227 громадян Китаю на навчання за бакалаврськими освітніми 
програмами та 28 – на магістерські програми.  

Освітній процес забезпечуватимуть викладачі Харківського університету та 
57 викладачів з Китаю, що зараховані на роботу до нашого університету як візітор-
професор. 

Навчалися іноземні громадяни з 66 країн.  
В аспірантурі навчалися 538 громадян України та  15 іноземців, у докторантурі – 

11  громадян України.  
За рахунок державного бюджету в університеті навчаються 6055 осіб. З них: 

6048 – громадян України (з них 5871 – за денною формою здобуття освіти, 177 – на 
заочній формі навчання) та 7 іноземних громадян, що складає 38% від усього 
контингенту здобувачів вищої освіти,  

За кошти фізичних та/або юридичних осіб в університеті навчаються 
8091 громадянин України (за денною формою здобуття освіти – 5188 осіб, за заочною – 
2903) та 2169 здобувачів – іноземних громадян (за денною формою навчання – 
2077 осіб, за заочною – 92 особи). Це складає, відповідно, 44% від загальної кількості 
здобувачів, які навчаються за денною формою, та  18%  – за заочною. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року № 1224 
«Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням 
окремих категорій здобувачів вищої освіти, які зараховані до закладів вищої освіти до 
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2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб» 
та листа-дозволу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2022 № 1/14333-22 
з 1 грудня 2022 року було здійснено переведення на місця державного замовлення 
391 студента (денна та заочна форми навчання) пільгових категорій за рахунок вакантних 
місць за відповідними спеціальностями або перерозподілу невикористаних місць 
державного замовлення відповідного бюджетного року. 

 
3.3. Успішність студентів і випуск фахівців 
У 2022 році незважаючи на умови воєнного стану та перебування Харкова у зоні 

бойових дій одним із головних пріоритетів у діяльності Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна залишалося забезпечення високого рівня освітнього 
процесу, дотримання державних стандартів вищої освіти та вимог Міністерства освіти і 
науки України. Порівнюючи показники успішності здобувачів підсумкового 
семестрового контролю (літня сесія) 2021/2022 навчального року з успішністю 
2020/2021 навчального року, можна відзначити, що показник абсолютної успішності 
дещо зменшився і становить 88,8 % (проти 89,5 %). Показник якісної успішності 
збільшився і дорівнює 42,7 % (38,5 % у 2020/2021 навчальному році) (табл. 3.2 – 3.4). 

Аналіз підсумків літнього семестрового підсумкового контролю 2021/2022 
навчального року вказує на те, що показник кількості осіб із академічними 
заборгованостями (табл. 3.6) відносно не змінився і дорівнює 7 % (709 здобувачів), 
у 2020/2021 навчальному році – 7,4 % (703 здобувачі). Найбільша кількість здобувачів, 
які отримали на екзаменах оцінку «незадовільно», на таких факультетах: радіофізики, 
біомедичної електроніки та комп’ютерних систем – 15,1 % (38), філософському – 14,7 % 
(39), соціологічному – 14,5 % (93), математики і інформатики – 14,3 % (49), ННІ 
комп’ютерної фізики та енергетики – 14,2 % (20), історичному – 13,9 % (49), 
психології – 12,8 % (36), юридичному – 12,6 % (62), медичному – 10,4 % (42).   

Найменша кількість осіб, які отримали оцінку «незадовільно», на таких 
факультетах: міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу – 2,1 % (31), 
іноземних мов – 2,2 % (26), філологічному – 3,7 % (17), хімічному – 4,1 % (9), ННІ 
екології – 4,6 % (6). В ННІ «Каразінський банківський інститут» студенти зовсім не 
отримували незадовільних оцінок. У 2021/2022 навчальному році (літня сесія) 
262 здобувачі (2,6%) не з’явилися на іспити без поважних причин. Серед них: на 
біологічному – 8,0 % (31 здобувач), філологічному – 6,5 % (30), ННІ «фізико-технічний 
факультет» – 5,8 % (6), комп’ютерних наук – 5,4 % (41), психології – 5,3 % (15), 
філософському – 4,5 % (12), фізичному – 3,7 % (7), економічному – 3,8 % (54), 
соціологічному – 2,6 % (17), історичному – 2,5 % (9), ННІ «Каразінський банківський 
інститут» – 2,5 % (7), радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем – 
1,6 % (4), ННІ «Каразінська школа бізнесу» – 1,7 % (5), юридичному – 1,4 % (7), 
хімічному – 1,4 % (3), ННІ комп’ютерної фізики та енергетики – 0,7 % (1). На  факультеті 
математики і інформатики, геології, географії, рекреації і туризму, медичному, 
міжнародних економічних відносин та ТБ, ННІ екологіїї не було студентів, які не 
з’явились на іспити без поважних причин.  

Усього в університеті за денною формою навчання 1192 здобувачі освіти (11,7 %) 
склали літній семестровий підсумковий контроль лише на «відмінно». Найбільший 
відсоток відмінників на таких факультетах (інститутах):  

– ННІ «фізико-технічний факультет» – 26,0 % (27 здобувачів),  
– фізичному – 23,0 % (44),  
– ННІ «Каразінський банківський інститут» – 18,1 % (50),  
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– філологічному –17,8 % (83), біологічному – 16,8 % (65),  
– економічному – 14,5 % (205),  
– геології, географії, рекреації та туризму – 14,1 % (45),  
– математики і інформатики – 14 % (48),  
– ННІ екології – 13,8 % (18).  
На «добре» та «відмінно» літню сесію склали 31,0 % здобувачів (3155), студентів 

з оцінкою «задовільно» 46,1 % (4701), всього з оцінкою «незадовільно» – 7,0 % (709). 
Зменшився показник «відсіву» здобувачів. У 2021/2022 навчальному році відсів 

становив 5,6 % (5,8 % у 2020/2021 навчальному році). З них за академічну 
заборгованість відраховано 3,2 % здобувачів, цей показник зменшився у порівнянні з 
2020/2021 навчальним роком, коли він становив  3,9 % (табл. 3.5, 3.6). 

Найбільший «відсів» на таких факультетах (у навчально-наукових інститутах):  
– ННІ «Фізико-технічний факультет» – 11,8 % (15), з них за академічну 

неуспішність відраховано 7,9 % (10); 
– математики і інформатики – 10,5 % (40), з них за академічну неуспішність 

відраховано 3,7 % (14); 
– комп’ютерних наук – 10,5 % (92), з них за академічну неуспішність 

відраховано 8,7 % (76); 
– ННІ комп’ютерної фізики та енергетики – 9,4 % (16), з них за академічну 

неуспішність – 3,5 % (6); 
– біологічному – 9,0 % (40), з них за академічну неуспішність відраховано 3,6 % 

(16); 
– філософському – 8,4 % (26), з них за академічну неуспішність відраховано 

7,8 % (24). 
У цілому по університету за 2021/2022 навчальний рік відраховано 

650 здобувачів (5,6 %), з них за академічну  неуспішність – 376 здобувачів (3,2 %). 
У 2021/2022 навчальному році за денною та заочною формами навчання випуск 

фахівців – громадян України має такі показники: за першим (бакалаврським) освітнім 
рівнем – 2281 здобувач, за другими (магістр, спеціаліст) 1570 здобувачів (табл. 3.9). 

Серед випускників – громадян України денної форми навчання другого рівня 
«магістр» – 767 (336 здобувачів навчалися за контрактом), спеціалістів 92 здобувачі 
(66 – за контрактом). За першим освітнім рівнем «бакалавр» отримали дипломи 
1858 здобувачів (з них 899 за контрактом). 

Дипломи з відзнакою отримали 149 здобувачів першого (бакалаврського) рівня, 
173 здобувачі другого (магістерського) рівня, 9 здобувачів освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст (табл. 3.10, 3.11). 
 

Таблиця 3.2 

Динаміка основних показників успішності здобувачів, % 

Сесія 

Абсолютна 

успішність 
Тільки «5» «5» і «4» Тільки «3» 

20/21 

н.р. 

21/22 

н.р. 

20/21 

н.р. 

21/22 

н.р. 

20/21 

н.р. 

21/22 

н.р. 

20/21 

н.р. 

21/22 

н.р. 

Зимова 91,8 89,5 12,8 11,1 30,4 25,4 10,3 12,7 

Літня 89,5 88,8 11,0 11,7 27,5 31,0 9,6 6,1 

Зимова 86,8 87,0 6,6 6,6 37,8 35,2 8,9 10,7 

Літня 87,9 83,7 4,4 6,9 34,6 38,5 7,6 4,1 
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Таблиця 3.3 

Основні показники семестрового підсумкового контролю за факультетами 

 (денна форма здобуття освіти), % 
№ 

з/п 
Структурний підрозділ Сесія 

2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р. 

Абсолютна Якісна Абсолютна Якісна 

1 Біологічний 
зимова 

літня 

90,4 

85,1 

60,0 

45,7 

88,4 

87,6 

49,5 

50,3 

2 
Геології, географії, рекреації  і 

туризму 

зимова 

літня 

75,2 

87,3 

44,0 

42,9 

72,4 

88,1 

34,9 

45.8 

3 Економічний 
зимова 

літня 

88,0 

87,5 

43,9 

34,1 

90,0 

91,5 

35,5 

44,8 

4 ННІ екології 
зимова 

літня 

90,4 

100,0 

43,3 

32,8 

95,2 

94,6 

35,6 

46,2 

5 Іноземних мов 
зимова 

літня 

96,1 

94,8 

51,8 

48,3 

96,1 

94,3 

45,2 

51,2 

6 Комп'ютерних наук 
зимова 

літня 

93,7 

91,7 

38,6 

31,1 

90,3 

93,3 

33,2 

46,0 

7 Історичний 
зимова 

літня 

94,8 

75,4 

34,7 

24,6 

97.8 

81,3 

29,7 

27,5 

8 Математики і інформатики 
зимова 

літня 

90,7 

85,9 

37,8 

46,9 

80,8 

85,7 

22,8 

41,8 

9 Медичний 
зимова 

літня 

93,2 

88,1 

53,8 

42,1 

99,0 

89,6 

53,4 

48,9 

10 
Міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу 

зимова 

літня 

98,6 

97,6 

42,4 

39,2 

95,5 

90,6 

38,2 

41,3 

11 Психології 
зимова 

літня 

84,8 

87,2 

37,0 

28,4 

87,7 

86.5 

35,0 

34,4 

12 

Радіофізики, біомедичної 

електроніки та комп’ютерних 

систем 

зимова 

літня 

84,1 

73,4 

34,3 

22,0 

83,7 

83,7 

23,0 

30,7 

13 Соціологічний 
зимова 

літня 

84,8 

81,4 

37,2 

35,6 

84,6 

83,4 

32,3 

38,4 

14 
ННІ «Фізико-технічний факультет» 

 

зимова 

літня 

89,8 

94,3 

53,7 

42,5 

86,6 

88,5 

42,0 

47,1 

15 
ННІ комп’ютерної фізики та 

енергетики 

зимова 

літня 

95,5 

84,1 

32,3 

30,3 

91,4 

83,0 

27,2 

30,5 

16 Фізичний 
зимова 

літня 

89,4 

87,0 

41,3 

54,9 

85,0 

85,9 

40,1 

40,8 

17 Філологічний 
зимова 

літня 

97,4 

96,1 

57,8 

52,0 

93,2 

91,2 

43,6 

53,1 

18 Філософський 
зимова 

літня 

80,7 

89,9 

37,3 

38,9 

71,7 

80,8 

34,2 

36,1 

19 Хімічний 
зимова 

літня 

95,2 

84,8 

35,8 

38,0 

92,6 

84,1 

38,3 

39,1 

20 Юридичний 
зимова 

літня 

97,3 

92,7 

35,0 

30,0 

92,8 

86,0 

22,2 

30,8 

21 
ННІ «Каразінська школа бізнесу» зимова 

літня 

79,2 

81,3 

34,5 

43,9 

62,0 

76,5 

26,2 

28,7 

22 
ННІ «Каразінський банківський 

інститут» 

зимова 

літня 

87,7 

91,5 

41,2 

43,9 

87,3 

94,9 

40,6 

56,5 

По університету в цілому 
зимова 

літня 

91,8 

89,5 

43,3 

38,5 

89,5 

88,8 

36,5 

42,7 
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Таблиця 3.4 

Особи з академічними заборгованостями після семестрового підсумкового 

контролю 2021/2022 року 

(денна форма) 

№ 

з/п 
Структурний підрозділ 

Отримали 

«2» після літньої 

сесії 2020/2021 

навчального року 

Отримали 

«2» після літньої 

сесії 2021/2022 

навчального року 

1 Біологічний 43 31 

2 Геології, географії, рекреації і туризму 0 19 

3 Економічний 87 70 

4 ННІ екології 0 6 

5 Іноземних мов 39 26 

6 Комп'ютерних наук 52 40 

7 Історичний 82 49 

8 Математики і інформатики 46 49 

9 Медичний 48 42 

10 
Міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 
32 31 

11 Психології 33 36 

12 
Радіофізики, біомедичної електроніки 

та комп’ютерних систем 
48 38 

13 Соціологічний 90 93 

14 ННІ «Фізико-технічний факультет» 5 8 

15 
ННІ комп’ютерної фізики та 

енергетики 
18 20 

16 Фізичний 25 10 

17 Філологічний 14 17 

18 Філософський 11 39 

19 Хімічний 19 9 

20 Юридичний 0 62 

21 ННІ «Каразінська школа бізнесу» 0 14 

22 
ННІ «Каразінський банківський 

інститут» 
11 0 

23 ННІ «Інститут державного управління» –  

Університет в цілому 703 709 
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Таблиця 3.5 

«Відсів» здобувачів на факультетах (денна форма), 

у відсотках від загальної кількості здобувачів 
№ 

з/п 

Структурний 

підрозділ 

Усього За академічну неуспішність 

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 Біологічний 11,3 8,2 7,6 7,7 9,0 6,8 6,6 2,6 2,3 3,6 

2 
Геології, географії, 

рекреації і туризму 
3,5 4,1 4,4 3,4 1,9 0 2,4 3,2 2,7 1,9 

3 Економічний 3,9 4,0 3,9 3,3 4,6 1,5 3,5 2,8 2,2 2,9 

4 ННІ екології 7,0 3,0 3,2 4,8 6,6 5,4 2,4 0,6 2,7 5,3 

5 Іноземних мов 5,6 4,3 3,5 3,3 4,6 0,8 3,1 0,3 1,4 1,2 

6 Комп'ютерних наук 6,7 6,5 6,9 8,4 10,5 4,5 5,6 5,6 6,8 8,7 

7 Історичний 7,4 5,5 7,6 8,8 4,5 4,7 3,3 3,9 5,3 2,8 

8 
Математики і 

інформатики 
10,0 8,3 10,2 9,7 10,5 6,4 7,8 8,9 6,9 3,7 

9 Медичний 9,4 9,9 9,6 11,3 3,8 8,1 8,4 8,9 11,1 2,6 

10 

Міжнародних 

економічних відносин 

та туристичного 

бізнесу 

3,5 3,6 4,5 2,7 3,7 2,7 2,6 1,3 1,5 2,9 

11 Психології 5,6 7,5 7,3 6,9 7,7 4,0 5,6 6,9 5,7 7,1 

12 

Радіофізики, 

біомедичної 

електроніки та 

комп’ютерних систем 

8,3 11,0 6,6 7,7 6,1 6,7 10,7 4,7 5,7 2,9 

13 Соціологічний 8,5 7,5 7,6 6,8 6,3 2,9 5,9 1,9 3,1 0,9 

14 
ННІ «Фізико-

технічний факультет» 
5,2 8,3 7,2 7,8 11,8 2,9 5,7 6,5 6,3 7,9 

15 
ННІ комп’ютерної 

фізики та енергетики 
9,1 6,5 6,5 5,8 9,4 8,7 5,0 2,2 3,5 3,5 

16 Фізичний 8,7 9,9 5,4 4,1 4,3 6,2 6,8 4,5 4,1 1,9 

17 Філологічний 9,3 4,9 6,8 5,2 3,7 6,7 3,3 4,8 3,4 2,1 

18 Філософський 7,9 8,1 10,3 9,1 8,4 4,2 6,9 6,9 7,8 7,8 

19 Хімічний 7,4 4,9 5,8 6,2 4,8 3,2 2,1 1,8 5,0 3,2 

20 Юридичний 5,3 3,6 5,7 4,6 2,8 3,0 2,7 1,4 2,5 0,7 

21 
ННІ «Каразінська 

школа бізнесу» 
9,8 10,9 9,9 11,8 6,9 5,9 9,1 8,5 8,9 6,1 

22 
ННІ «Каразінський 

банківський інститут» 
- - - 4,7 3,7 - - - 1,5 1,2 

23 

ННІ «Інститут 

державного 

управління» 

    3,7     1,3 

Університет в цілому 6,7 5,9 6,1 5,8 5,6 3,9 4,6 3,6 3,9 3,2 

 

 

  



Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2022 року _______________________________________________________ 45 

 

 

Таблиця 3.6 

Відрахування здобувачів денної форми навчання 

у 2021/2022 навчальному році 

Контингент Структурний підрозділ 
Усього 

Академічна 

заборгованість 

Кількість % Кількість % 

443 Біологічний 40 9,0 16 3,6 

353 Геології, географії, рекреації і туризму 7 1,9 7 1,9 

1543 Економічний 71 4,6 44 2,9 

150 ННІ екології 10 6,6 8 5,3 

1079 Іноземних мов 50 4,6 13 1,2 

876 Комп'ютерних наук 92 10,5 76 8,7 

397 Історичний 18 4,5 11 2,8 

380 Математики і інформатики 40 10,5 14 3,7 

499 Медичний 19 3,8 13 2,6 

1579 
Міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу 
58 3,7 41 2,9 

326 Психології 23 7,7 23 7,1 

279 
Радіофізики, біомедичної електроніки 

та комп’ютерних систем 
17 6,1 8 2,9 

701 Соціологічний 44 6,3 7 0,9 

127 ННІ фізико-технічний факультет 15 11,8 10 7,9 

171 
ННІ комп’ютерної фізики та 

енергетики 
16 9,4 6 3,5 

211 Фізичний 10 4,3 4 1,9 

518 Філологічний 19 37 11 2,1 

308 Філософський 26 8,4 24 7,8 

250 Хімічний 12 4,8 8 3,2 

544 Юридичний 15 2,8 4 0,7 

330 ННІ «Каразінська школа бізнесу» 23 6,9 20 6,1 

327 
ННІ «Каразінський банківський 

інститут» 
12 3,7 4 1,2 

298 
ННІ «Інститут державного 

управління» 
11 3,7 4 1,3 

11689 По університету в цілому 650 5,6 376 3,2 

 

Таблиця 3.7 

Випуск фахівців – громадян України  

Форма навчання 
Бакалаври Спеціалісти Магістри 

2021 рік 2022 рік 2021 рік 2022 рік 2021 рік 2022 рік 

Денна 1550 1858 107 92 834 767 

Заочна 364 423 – – 339 803 

Усього 1914 2281 107 92 1173 1570 
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Таблиця 3.8 

Випуск фахівців у 2021/2022 навчальному році 

за першим освітнім рівнем «бакалавр» (денна форма навчання) 

№ 

з/п 
Структурний підрозділ Випуск 

Дипломи з відзнакою 

Кількість % 

1 Біологічний 61 3 4,9 

2 Геології, географії, рекреації і туризму 59 6 10,2 

3 Економічний 263 27 10,3 

4 ННІ екології 25 1 4,0 

5 Іноземних мов 198 6 3,0 

6 Комп'ютерних наук 137 5 3,6 

7 ННІ «Фізико-технічний факультет» 20 5 25,0 

8 ННІ комп’ютерної фізики та енергетики  27 1 3,7 

9 Історичний 61 6 9,8 

10 Математики і інформатики 70 10 14,3 

11 Медичний – – – 

12 
Міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

287 11 3,8 

13 Психології 42 2 4,8 

14 
Радіофізики, біомедичної електроніки та 

комп’ютерих систем 

31 2 6,5 

15 Соціологічний 102 7 6,9 

16 Фізичний 26 4 15,4 

17 Філологічний 80 22 27,5 

18 Філософський 44 6 13,6 

19 Хімічний 34 3 8,8 

20 Юридичний 119 2 1,7 

21 ННІ «Каразінська школа бізнесу» 35 3 8,6 

22 ННІ «Каразінський банківський інститут» 74 16 21,6 

23 ННІ «Інститут державного управління» 63 1 1,6 

По університету в цілому 1858 149 8,0 

 

  



Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2022 року _______________________________________________________ 47 

 

 

Таблиця 3.9 

Випуск фахівців у 2021/2022 навчальному році 

за другим (магістерським) і освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»  

(для медичного факультету)  (денна форма здобуття освіти) 

№ 

з/п 
Структурний підрозділ Випуск 

Дипломи з відзнакою 

Кількість % 

1 Біологічний 31 12 38,7 

2 Геології, географії, рекреації і туризму 31 12 38,7 

3 Економічний 84 28 33,3 

4 ННІ екології 10 3 30,0 

5 Іноземних мов 64 16 25,0 

6 Комп'ютерних наук 51 7 13,7 

7 ННІ «Фізико-технічний факультет» 10 3 30,0 

8 ННІ комп’ютерної фізики та енергетики 25 6 24,0 

9 Історичний 35 1 2,9 

10 Математики і інформатики 30 4 13,3 

11 Медичний 92 9 9,8 

12 
Міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 
70 10 14,3 

13 Психології 17 1 5,9 

14 
Радіофізики, біомедичної електроніки та 

комп’ютерих систем 
19 2 10,5 

15 Соціологічний 30 10 33,3 

16 Фізичний 22 7 31,8 

17 Філологічний 32 19 59,3 

18 Філософський 14 6 42,9 

19 Хімічний 21 1 4,8 

20 Юридичний 41 4 9,8 

21 ННІ «Каразінська школа бізнесу» 17 2 11,8 

22 ННІ «Каразінський банківський інститут» 46 5 10,9 

23 ННІ «Інститут державного управління» 67 14 20,9 

По університету в цілому 859 182 21,2 

 

У звітний період за заочною формою здобуття освіти підготовка здобувачів  

здійснюється в університеті за освітньо-професійною програмою на першому 

бакалаврському рівні та другому магістерському рівні вищої освіти на 14 факультетах 

та в 4 навчально-наукових інститутах. Підготовка здобувачів освіти другого 

магістерського рівня за освітньо-науковою програмою за заочною формою здобуття 

освіти проводилась тільки в навчально-науковому інституті «Каразінська школа 

бізнесу». Здобувачі вищої освіти заочної форми навчалися як за державним 

замовленням, так і на умовах контракту, а також отримували другу вищу освіту.  

Упродовж звітного року за заочною формою навчалися 3080 здобувачів, з них за 

кошти юридичних і фізичних осіб – 2903 особи.  

Серед випускників – громадян України заочної форми навчання всього отримали 

дипломи 1226 випускників. За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти дипломи 

отримали – 423 особи (з відзнакою – 11 осіб (3 %)), за другим (магістерським) рівнем – 

803 особи  (з відзнакою – 95 осіб  (12 %) (табл. 3.7). 
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За результатами літнього підсумкового семестрового контролю здобувачів 

вищої  освіти абсолютний показник успішності за заочною формою найбільший на 

таких факультетах (інститутах): ННІ «Каразінський банківський інститут» – 100 %, 

економічний – 98,6 %, біологічний – 95,2 % (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Абсолютна успішність здобувачів вищої освіти за заочною формою  здобуття 

освіти (літня сесія) (у %) 

№ з/п Структурний підрозділ 
Навчальний рік 

2020/2021 2021/2022 

1 Біологічний 96,3 95,2 

2 Геології, географії, рекреації і туризму 76,9 81,7 

3 Економічний 93,6 98,6 

4 Іноземних мов 85,8 77,0 

5 Історичний 68,5 65,9 

6 Факультет математики і інформатики 60,0 62,5 

7 Психології 88,3 81,0 

8 Комп'ютерних наук  52,9 61,9 

9 Соціологічний 74,2 75,7 

10 Філологічний 94,9 85,6 

11 Філософський 60,0 71,0 

12 Хімічний 91,7 78,3 

13 Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 97,1 82,4 

14 Юридичний 98,4 86,3 

15 ННІ екології 100,0 79,1 

16 ННІ «Каразінська школа бізнесу» 94,1 64,3 

17 ННІ «Каразінський банківський інститут» 97,6 100 

18 ННІ «Інститут державного управління»   

По університету в цілому 87,9 83,7 

 

Показник якісної успішності для заочної форми здобуття освіти складає 45,5 %, 

отримали тільки оцінки «відмінно» – 6,9 %, «добре» та «відмінно» – 38,5 %, тільки 

«задовільно» – 4,1 %, отримали «незадовільно» – 5,3 %. Не з’явилися на підсумковий 

семестровий контроль без поважної причини – 8,4 %. 

Відсів за заочною формою склав 254 здобувачі (7,4 % від загальної кількості 

здобувачів, які навчаються за заочною формою), з них за  академічну неуспішність – 

95 здобувачів (2,8 %) (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Відрахування здобувачів вищої освіти  

за заочною формою здобуття освіти у 2021/2022 навчальному році 

№ 

з/п 
Структурний підрозділ 

Контин-

гент 

Усього 
За академічну 

заборгованість 

Кількість % Кількість % 

1 Біологічний 84 7 6,7 0 0 

2 Геології, географії, рекреації і 

туризму 

57 9 11,4 5 6,3 

3 Економічний 406 41 85 20 4,1 

4 Іноземних мов 342 26 7,5 2 0,6 

5 Історичний 107 13 13,5 3 3,1 

6 Факультет математики і 

інформатики 

8 0 0 0 0 
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Продовження таблиці 3.11 

7 Психології 227 11 5,4 6 2,9 

8 Соціологічний 255 24 10,4 1 0,4 

9 Філологічний 126 15 11,3 6 4,5 

10 Філософський 56 13 16,7 10 12,8 

11 Хімічний 30 5 13,9 4 11,1 

12 Міжнародних економічних 

відносин та туристичного 

бізнесу 

263 17 7,5 14 6,1 

13 Юридичний 284 18 7,4 0 0 

14 Комп'ютерних наук 22 18 54,5 14 42,4 

15 ННІ екології 39 2 4,5 2 4,5 

16 ННІ «Каразінська  школа 

бізнесу» 

19 2 6,6 0 0 

17 ННІ «Каразінський  

банківський інститут» 

102 5 5.9 1 1,2 

18 ННІ «Інститут державного 

управління» 

653 28 2,9 7 0,7 

 Усього 3080 254 7,4 95 2,8 

 

3.4. Навчально-виробнича практика та сприяння розвитку кар’єри 

здобувачів вищої освіти та випускників університету 

Організація практичної підготовки студентів регламентується окремим 

Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 

затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93, та 

затвердженим на підставі останнього Положенням про проведення практики студентів 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, введеним в дію наказом 

університету від 22.04.2022 №0213-1/136, в якому враховані всі аспекти дистанційного 

навчання.  

У 2022 році факультети та навчально-наукові інститути працювали згідно з 

наскрізними та робочими програмами практики з урахуванням воєнного стану в країні, 

тому всі практики проходили в дистанційному форматі як на університетських, так і на 

зовнішніх базах практик. Програми проведення виробничих практик спрямовані на 

поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного 

циклу дисциплін, на формування у студентів сучасних практичних компетентностей  та 

наближення практичної підготовки до потреб ринку праці.  

Станом на 01.12.2022 укладено 214 договорів на проведення практики. Невелика 

кількість договорів обумовлена військовими діями та згортанням роботи великої 

кількості підприємств, що традиційно були базами практики. Керівники практики і 

студенти мали змогу використовувати доступні дистанційні форми навчання та обрати 

зручний формат і платформу для проведення практики (поштові сервіси, Google Class, 

Google Drive, Zoom, Cisco Webex, Skype, Google Hangouts Meet тощо), використовували 

інструменти LMS Moodle Центру електронного навчання Інституту післядипломної 

освіти та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна.  

На засіданнях кафедр і вчених рад факультетів та навчально-наукових інститутів  
обговорювалися питання щодо удосконалення програм усіх видів практик, їх 

методичного забезпечення, питання щодо ретельної підготовки до проведення 
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практики, розширення співпраці з базами практик в умовах воєнного стану,  

аналізувались результати проходження практики студентами. 
Існує нагальна потреба в реалізації гнучкої системи практичної підготовки, 

здатної швидко реагувати на потреби ринку праці, де питання якості професійної 
підготовки повинні стояти на першому місці. Факультети та навчально-наукові 

інститути проводять систематичну роботу з пошуку нових місць проведення практики 
у співпраці з місцевими органами самоврядування, спрямовують свою діяльність 

у подальшому розширенні зв’язків з потенційними роботодавцями.  
У 2022 році співпраця із роботодавцями та робота зі сприяння працевлаштуванню 

студентів та випускників університету проводилася в умовах воєнного стану та 
повністю перейшла в онлайн-формат. Для більш ефективної роботи в цьому напрямку 

були залучені соціальні мережі та студентський кар’єрний портал «Studcareer», де на 

01.12.2022 представлені 59 компаній, які на постійній основі пропонують вакансії, 
програми стажування та проходження практики. Також на даному порталі проходять 

загальноуніверситетські вебінари, майстер-класи та презентації компаній, серед яких 
«NIX», «GlobalLogic», «SigmaSoftware». Загалом було проведено 13 заходів.  

У листопаді в кооперації з іншими ЗВО України було проведено масштабний 
кар'єрний захід  для студентів та випускників «Час працювати». На даний захід було 

залучено 37 провідних компаній, серед яких «Renesas Electronics», «SoftServe», «НБУ», 
«EY Ukraine», «Deloitte». Майже 570 студентів нашого університету долучились до 

майстер-класів та воркшопів, які були проведені в онлайн-форматі.  
Під час дистанційного навчання соціальні мережі Центру розвитку кар’єри почали 

відігравати провідну роль в інформуванні студентів та випускників щодо кар’єрних 

можливостей. Кожного дня на порталі «Studcareer»  та соціальних мережах центру 

публікуються до 5 нових вакансій для студентів.  

 
3.5. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук 
Підготовка здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового ступеня «доктор 

філософії» та четвертого наукового ступеня «доктор наук» у 2022 році здійснювалась 
відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 
Постановою КМУ від 23.03.2016 року № 261. 

На 01.01.2022 в аспірантурі університету навчалось 429 аспірантів, з них: 257 – за 

очною денною формою навчання, 172 – за очною вечірньою та заочною формами 

навчання, крім того, 33 здобувачі. 

30 вересня 2022 року завершили навчання в аспірантурі за відповідними 
освітньо-науковими програмами 52 аспіранти, які успішно виконали індивідуальні 

навчальні плани та індивідуальні наукові плани, про що свідчать висновки кафедр та 
факультетів.  

Усі випускники отримали позитивні висновки своїх наукових керівників та 
рекомендовані до попередньої експертизи дисертації й подальшого захисту у разовій 

спеціалізованій вченій раді (табл. 3.12). 
На 01.12.2022 контингент аспірантів складає 538 осіб, з них: 357 – очної денної 

форми навчання (з них 125 аспірантів, які навчаються за кошти фізичних осіб), 49 – 
очної вечірньої форми навчання (з них 5 аспірантів, які навчаються за кошти фізичних 

осіб) та 132 аспіранти заочної форми навчання, які навчаються за кошти фізичних осіб, 
крім того, 20 здобувачів. 
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Станом на 01.01.2022 у докторантурі університету здійснювали підготовку 

11 докторантів. Закінчили підготовку в 2022 р. – 5 докторантів. Вступило до 

докторантури 7 осіб ( у тому числі 2 – за кошти фізичних осіб).  

На 01.12.2022 р. контингент докторантів складає 13 осіб. 

Таблиця 3.12 

Атестація випускників аспірантури 2022 року за факультетами  

та спеціальностями 

Структурний 

підрозділ 
Спеціальність 

Кількість 

аспірантів 

(очна форма, 

бюджет) 

Кількість 

аспірантів 

(очна форма, 

контракт) 

Кількість 

аспірантів 

(заочна 

форма, 

контракт) 

Разом 

Кількість 

аспірантів, 

для яких 

створені 

разові ради 

Історичний 
032 Історія та 

археологія 
1 2 - 3 - 

Економічний 051 Економіка 1 - 1 2 - 

Психології 053 Психологія 1 - - 1 - 

Філософський 052 Політологія - - 1 1 - 

Філологічний 
061 

Журналістика 
- 2 1 3 - 

ННІ КШБ 
073 

Менеджмент 
- 1 - 1 - 

Юридичний 081 Право - 1 2 3 - 

Біологічний 091 Біологія 2 - 1 3 - 

Хімічний 102 Хімія 5 - - 5 - 

ННІ Екології 
103 Науки про 

Землю 
1 - - 1 - 

Геології, географії, 

рекреації і туризму 

103 Науки про 

Землю 
1 - - 1 - 

Фізичний 
104 Фізика та 

астрономія 
1 - - 1 1 

ННІ Фізико-

технічний 

факультет 

105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

2 - - 2 - 

РБЕКС 

105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

5 - - 5 - 

ННІ Комп’ютерної 

фізики та 

енергетики 

105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

3 - - 3 1 

Математики і 

інформатики 
111 Математика 2 - - 2 - 

Математики і 

інформатики 

122 Комп’ютерні 

науки 
1 - - 1 - 

Комп’ютерних наук 
125 

Кібербезпека 
1 1 - 2 - 

Медичний 222 Медицина - - 2 2 - 

ННІ Інститут 

державного 

управління 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

10 - - 10 - 

Усього 
 37 15 2 

 52 2 

  



52 __________________________________________________________________________________ Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2022 року 

 

 

ІV. ПІСЛЯДИПЛОМНА ТА НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА 
 

Відповідно до стратегії розвитку Каразінського університету на 2019–2025 роки, 

чинних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, чинних 

нормативно-правових документів Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна у сфері підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, упродовж 

2022 року Інститутом післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання 

було створено необхідні оптимальні організаційні та змістові умови для підвищення 

наукової, фахової, професійної та методичної кваліфікації й компетентностей наукових, 

науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. 

 

4.1. Загальні результати підвищення кваліфікації 

Одним із пріоритетних завдань Інституту післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання є створення необхідних та оптимальних умов для 

підвищення кваліфікації шляхом стажування викладачів із інших закладів вищої та 

фахової передвищої освіти. Підвищення кваліфікації відбувалося як на споріднених 

профільних кафедрах відповідних факультетів або навчально-наукових інститутів 

Каразінського університету (такий тип переважає впродовж останніх років), так і в 

інших закладах вищої освіти, наукових закладах, організаціях та установах м. Харкова, 

інших міст України. 

Всього пройшли навчання в Інституті за 2022 навчальний рік 1114 осіб 

(2021 навчальний рік – 3768 осіб), у тому числі: 

– усі форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та 

співробітників університету – 74; 

– cтажування – 32, курси Центру електронного навчання – 21;  

– з інших закладів фахової передвищої та вищої освіти України – 10  (на платній 

основі) (у 2021 – 19, у 2021/2020 – 73);  

– підвищення кваліфікації вчителів та викладачів закладів середньої освіти за 

програмами (30, 60, 90, 120, 150, 180 годин – 638) (у 2021 – 2247); 

– підвищення кваліфікації соціальних робітників, слухачів короткострокових 

курсів на комерційній основі – 135. 

 

4.2. «Відкриті курси Каразінського університету» (Центр електронного 

навчання) 

У межах програми «Відкриті курси Каразінського університету» (Центр 

електронного навчання): 

– слухачі навчалися на 22 курсах (46 слухачів), з них запропоновано на 

комерційних засадах 6 курсів (навчалося 22 слухачі) до початку воєнного стану; 

– проведено короткострокові курси: «Дієтологія та оптимальне харчування», 

«Сучасні виклики і загрози для педагога та адміністратора закладу освіти в умовах 

змішаного навчання», «Соціальна робота», «Підготовка до іспиту з української мови як 

державної» на комерційній основі; 

– проведено короткотермінові семінари для викладачів університету 

«Організація підсумкового контролю у дистанційному форматі». У семінарі онлайн 

взяли участь 87 викладачів університету (11.05.2022). 
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Центром електронного навчання Інституту післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання репрезентовано новий проєкт «Школа цифрової грамотності». 

Це благодійна допомога викладачам та працівникам університету. Вже зареєстровано 

260 учасників, що мають можливість долучитися до проєкту та підвищити рівень власної 

цифрової грамотності. У межах проєкту проведено семінари: 

– освітні майданчики в месенджерах: як працює, хто переглядає, де зберігати 

оцінки та роботи, як розширити власні можливості — 78 учасників (Центр 

електронного навчання); 

– відеоплатформи для трансляції знань: переваги та недоліки, основні функції 

та освітні можливості — 76 учасників; 

– форми та засоби контролю знань: чому «Тест» у Moodle спрощує життя 

викладача — 56 учасників; 

– YouTube: що до чого, як зробити канал, як використовувати та звідки брати 

додаткові кошти – 50 учасників. 

Інститутом післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання у 2022 

навчальному році залучено понад 773 зовнішні слухачі (у 2021 році – 2847). 

Надходження на рахунок університету становлять: 627 157, 50 грн (2021 р. – 

2 774 840,29 грн). 

Разом в усіх формах підвищення кваліфікації (з урахуванням короткотермінових 

курсів та семінарів Центру електронного навчання) пройшли навчання  1114 слухачів. 

 

4.3. Електронна освіта 

У 2022 році робота системи e-learning університету (у тому числі в системі 

дистанційного навчання) здійснювалась в умовах воєнного стану, карантину та 

переважно дистанційного навчання студентів. 

Разом в університетській системі Moodle для навчання студентів 

використовувалось у весняному семестрі 1063 дистанційні курси. 

В осінньому семестрі студенти навчались на 1248 дистанційних курсах. 

Разом у 2022 році в університеті студенти навчалися на 2311 дистанційних курсах 

(у 2021 – 2041 ДК). До курсів було підключено 1914 студентів заочної форми навчання 

та 17884 студенти денної форми навчання, у тому числі:  

– викладачі дистанційних курсів університету, що працювали у навчальному 

році, – 971; 

– вчителі і викладачі закладів загальної середньої освіти, професійно-технічної 

та фахової передвищої освіти, слухачі короткострокових курсів – 638; 

– підписники відеоканалів Karazin Universarium та E-learning Open Karazin – 

4232 (356+3867) (https://www.youtube.com/results?search_query=karazin+universarium), 

(https://www.youtube.com/results?search_query=E-learning+Open+Karazin+); 

– учасники інформаційного освітнього середовища «Каразінський простір» для 

вчителів загальноосвітніх шкіл – 578. 

У 2022 році фахові вступні випробування на здобуття ступеня магістра та доктора 

філософії також проводилися із використанням LMS Moodle. Для проведення іспитів в 

системі було створено 96 дистанційних курсів та зареєстровано 1370 здобувачів освіти.  

За останній рік у зв’язку з військовим станом студенти не брали участь 

у ректорських контрольних роботах на базі системи Moodle університету. 

Загальна кількість користувачів, що підписані у Moodle, становить понад 28 835. 

https://www.youtube.com/results?search_query=karazin+universarium
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У якості навчально-методичної праці на 05.12.2022 сертифіковано рішенням 

Науково-методичної ради університету 336 дистанційних курсів (2020/2021 нав-

чальний рік – 258 дистанційних курсів) (+78). 

Загальні показники роботи системи Moodlе університету: навантаження на 

систему Moodlе з 2019 року збільшилось у 7-8 разів. Відповідне зростання відбувалось і 

з лютого по липень 2022 року. 

Навчання роботі в LMS Moodle для викладачів університету: 

– Курс «Конструювання дистанційних курсів для системи змішаного навчання у 

закладах освіти» пройшла навчання  група, 16 осіб (у тому числі – 1 на умовах 

контракту); 

– Курс «Інновації в системі електронного (дистанційного) навчання» пройшла 

навчання  група, 5 осіб. 

 

4.4. Робота Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) 

навчання з забезпечення навчального процесу у дистанційному форматі 

в синхронному та асинхронному режимі  

Відповідно до Наказу ректора університету «Про особливості організації 

освітнього процесу в умовах воєнного стану» Інститутом (Центром електронного 

навчання) здійснено значну роботу щодо підтримки та забезпечення дистанційного 

(змішаного) навчання в синхронному та асинхронному форматі з питань організації, 

технічної підтримки, координації діяльності, допомоги як викладачам, так і студентам, 

а саме:  

– перенесення університетської системи дистанційного навчання Moodle на 

хмарний сервер  (Amazon-Web-Services), за допомогою EПAM системз Україна для 

безперебійної роботи  в умовах бойових дій у Харкові та неможливості доступу до 

навчальних корпусів та серверу Інституту (https://moodle.karazin.ua); 

– налаштування та підтримка діяльності хмарного серверу та технічного стану 

LMS Moodle; 

– забезпечення технічної підтримки розміщення курсів у системі, підключення 

викладачів та студентів, онлайн-консультації (24/7) з питань навчання 

у дистанційному (змішаному) форматі у синхронному та асинхронному режимі; 

– організація курсів підвищення кваліфікації викладачів: «Конструювання ДК 

для системи змішаного навчання», «Інновації в системі дистанційного навчання», 

а також завершення навчання слухачів за програмою «Відкриті курси». Забезпечення 

постійного консультування слухачів; 

– у зв’язку з неможливостю використовувати стаціонарний сервер Інституту 

створено тимчасовий сайт Інституту післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання  (у хмарі на сервісі Гугл сайт) задля підтримки діяльності 

месенджерів та каналів комунікації Інституту, що забезпечують відповіді на запити, 

комунікацію з користувачами у режимі «Гаряча лінія»; 

– організація постійної роботи з факультетами та інститутами університету 

щодо використання LMS Moodle університету, з викладачами і студентами, приєднання 

їх до курсів, відкриття курсів студентам; 

– розробка методичних рекомендацій для проведення атестаційних іспитів 

в дистанційній формі (форми та види) (затверджується на засіданні Науково-

методичної ради університету 18.05.2022 р.); 

https://moodle.karazin.ua/
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– підтримка діяльності каналів Інституту на Ютуб із розміщенням 

відеопідказників щодо створення відеолекцій та ведення каналу на Ютуб як форми 

асинхронного супроводу навчання; 

– комунікація та співпраця з викладачами щодо проведення відеолекцій 

васинхронному форматі з використанням каналів на Ютуб. 

Було проведено семінари для викладачів університету «Організація підсумкового 

контролю знань у дистанційному форматі» (10.05.2022) (87 осіб) та репрезентовано 

новий проєкт «Школа цифрової грамотності» – це благодійна допомога викладачам та 

працівникам Університету. Вже зареєстровані 260 учасників, проведено 4 майстер-

класи у осінньому семестрі 2022/2023 навчального року:  

– Освітні майданчики в месенджерах (78 учасників); 

– Відеоплатформи для трансляції знань (76 учасників);  

– Форми та засоби контролю знань (56 учасників);  

– YouTube: що до чого, як зробити канал, як використовувати та звідки брати 

додаткові кошти (50 учасників). 

Фінансові показники:  

Надходження: 627 157, 50 грн (2020 р. –  548 268,76 грн).  

 

4.5. Умови роботи Інституту у 2022 навчальному році 

Діяльність Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

у 2022 році проходила в умовах карантинних обмежень,  а з 24 лютого в умовах воєнної 

агресії зі сторони російської федерації.   

– Здійснення підсумкового контролю у дистанційній формі під час весняної сесії 

2021/2022 навчального року. 

– Забезпечення проведення навчального процесу у весняному та осінньому 

семестрах у дистанційному форматі у зв’язку з російською військовою агресією проти 

України. 

– Порушення комунікаційних зв’язків, навчального процесу, процесу 

підвищення кваліфікації, порушення та необхідність відновлення логістичних 

структур, інтернету.  

– Припинення доступу до інфраструктури інституту, включаючи сервер, робочі 

станції співробітників, допоміжних засобів та засобів забезпечення (загальний 

файлообмінник, загальноінститутське сховище інформації) у Північному корпусі 

університету у зв’язку з його консервацією. 

– Істотне зростання кількості користувачів системи Moodle університету та 

кількості дистанційних курсів, задіяних у навчальному процесі, що призвело до 

зростання в рази навантаження на університетську систему Moodle. 

– Зміна вимог до підвищення кваліфікації вчителів закладів середньої освіти. 

Припинення фінансування підвищення кваліфікації вчителів на тендерній основі. 

– Порушення системи підвищення кваліфікації за основними напрямками 

роботи. 
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V. ЯКІСТЬ ОСВІТИ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  

ТА АКРЕДИТАЦІЙНА РОБОТА 
 

5.1. Університетська система забезпечення якості освіти 

Одним із основних завдань «Стратегії розвитку Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна на 2019–2025 роки» є забезпечення високої якості 

освітньої діяльності, яка має відповідати сучасним світовим стандартам. 

В університеті з 2017 року функціонує система управління якістю освітньої та 

наукової діяльності відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 і ДСТУ 

ISO 9001:2015 IDT «Системи управління якістю. Вимоги» та внутрішній аудит згідно з 

вимогами міжнародного стандарту ISO 19011:2018 і ДСТУ ISO 9001:2019 IDT 

«Настанова щодо здійснення аудитів систем управління». 

Система управління якістю за моделлю ISO 9001 – дієвий механізм зміцнення 

конкурентоздатності будь-якої організації на ринку послуг у сфері вищої освіти, 

демонстрація прозорості управління діяльністю організації, механізм постійного 

поліпшення системи менеджменту якості та підвищення ефективності роботи 

співробітників на всіх рівнях. Також її запровадження підготувало факультети 

(інститути) університету до нової системи акредитації освітніх програм. 

Відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 і ДСТУ ISO 9001:2015 

IDT «Системи управління якістю. Вимоги» та стандарту ISO 19011:2018 і ДСТУ ISO 

9001:2019 IDT «Настанова щодо здійснення аудитів систем управління» у 2022 

навчальному році в університеті було вдосконалено внутрішню систему забезпечення 

якості: 
●  розроблено 13 нових стандартів організації, серед них: Положення про освітні 

програми підготовки здобувачів вищої освіти у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна, Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна, Положення про організацію і порядок 

проведення та оцінювання об’єктивного структурованого практичного (клінічного) 

іспиту на медичному факультеті Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, Положення про статус «Запрошений дослідник» в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна, Порядок проведення моніторингу 

якості організації дистанційного освітнього процесу тощо; 
● оновлено (переглянуто) 9 стандартів організації, що безпосередньо впливають 

на якість освітньої та наукової діяльності, серед них: Положення про робочі групи 

освітніх програм, гарантів освітніх програм та групи забезпечення освітніх програм у 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна; Порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ХНУ імені В. Н. Каразiна, 

Положення про проведення практики студентів, Положення про планування й 

звітування науково-педагогічних працівників ХНУ імені В. Н. Каразіна, Про визнання 

інформаційних веб-ресурсів системи електронного (дистанційного) навчання в ХНУ 

імені В. Н. Каразіна як навчально-методичних праць (посібників) та здійснення їхньої 

сертифікації (експертизи); 
● оновлено (переглянуто) документи, що заявляють про спрямованість 

і здатність університету надавати якісні освітні послуги та здійснювати продуктивні 
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наукові дослідження: «Політика Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна у сфері якості на 2022–2025 роки»; 
● змінено структуру освітніх підрозділів: відкрито 6 кафедр на філологічному 

факультеті, факультеті іноземних мов, ННІ «Міжнародної освіти» та 2 центри (Центр 

міжнародної освіти та співпраці, Центр розвитку цифрового простору); закрито 

22 кафедри та 14 центрів на факультеті іноземних мов, медичному, філологічному 

факультетах, ННІ «Інститут державного управління», ННІ Міжнародної освіти, 

в Управлінні міжнародних відносин. 

З метою аналізу функціонування та покращення системи менеджменту якості, 

підготовки до проходження наглядової інспекції на ректораті, Вченій раді, Науково-

методичній раді розглядалися питання результатів проходження другої наглядової 

інспекції, проведення внутрішнього аудиту структурних підрозділів, функціонування 

системи менеджменту якості. 

У 2022 році через воєнний стан в Україні внутрішній аудит структурних 

підрозділів університету було перенесено на вересень-грудень 2022 року та проведено 

в дистанційному форматі. Аудитори перевірили 28 підрозділів університету (скасовано 

перевірку Українсько-Арабського академічного центру, Українсько-Африканського 

академічного центру у зв’язку з ліквідацією, перенесено на наступний рік – ННI 

Інститут міжнародної освіти, Культурного центру у зв’язку з реорганізацією) та надали 

рекомендації щодо вдосконалення їхньої роботи. Серед перевірених підрозділів – 

24 освітні підрозділи (факультети/інститути), Науково-дослідний інститут астрономії, 

Центр зв’язків з громадськістю, Експлуатаційно-технічний відділ, Відділ аспірантури,  

докторантури та супроводу PhD програм. 

29-30 червня 2022 року університет проходив наглядову інспекцію від 

міжнародної агенції TÜV Rheinland Cert GmbH. У наглядовій інспекції були задіяні 

історичний факультет, ННІ екології, науково-дослідна частина, фінансова-економічна 

частина, навчальний відділ, відділ методичної та акредитаційної роботи, Центр 

документації тощо. Аудитори перевірили відповідність всіх процесів системи 

менеджменту якості встановленим стандартам. Результатом цієї роботи стало 

підтвердження сертифіката відповідності міжнародному стандарту ISO 9001:2015 

«Системи управління якістю. Вимоги» від німецької компанії TÜV Rheinland Cert GmbH. 

 

5.2. Акредитаційна та методична робота 

Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11.07.2019 № 977, до Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти у звітному періоді було подано 18 (вісімнадцять) заяв 

про намір акредитувати освітні програм першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. 

За результатами проведеної протягом січня-лютого 2022 року акредитаційної 

експертизи університет отримав 4 сертифікати про акредитацію, зокрема для освітніх 

програм першого (бакалаврського) рівня – 1, другого (магістерського) – 1, третього 

(освітньо-наукового) – 2, у тому числі була успішно акредитована освітньо-наукова 

програма зі спеціальності 222 Медицина, яка отримала у 2021 році умовну акредитацію 

(табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 

Акредитовано освітніх програм (сертифікат на 5 років) 

№ 

з/п 

Спеціальність, 

спеціалізація 

(за наявності) 

Рівень 

вищої 

освіти 

Освітня програма 

Рішення Національного 

агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

Філологічний факультет 

1. 061 Журналістика 
доктор 

філософії 
Журналістика 

акредитована  

до 01.07.2027 

Економічний факультет 

2. 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

магістр 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

акредитована 

 до 01.07.2027 

Медичний факультет 

3. 222 Медицина 
доктор 

філософії 
Медицина 

акредитована  

до 01.07.2027 

Соціологічний факультет 

4. 
231 Соціальна 

робота 
бакалавр Соціальна робота 

акредитована  

до 01.07.2027 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 року 

№ 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку 

здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» надано умовну акредитацію строком 

на один рік 10 освітнім програмам, з них:  

– від Міністерства освіти і науки України продовження дії сертифікатів про 

акредитацію спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа та 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  (4 ОП бакалаврського рівня); 

– від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти отримано 

6 рішень про умовну акредитацію: 4 (чотири) бакалаврські освітні програми за 

спеціальностями 106 Географія, 153 Мікро- та наносистемна техніка (на один рік) та 

2 (дві) освітні програми магістерського рівня за спеціальностями 073 Менеджмент та 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Отримано умовну акредитацію (сертифікат на 1 рік) 

№ 

з/п 

Спеціальність, спеціалізація 

(за наявності) 

Рівень 

вищої 

освіти 

Освітня програма 
Рішення про умовну 

акредитацію 

Факультет геології, географії, рекреації і туризму 

1. 106 Географія бакалавр 

Фізична географія, 

моніторинг і кадастр 

природних ресурсів 

умовна акредитація 

до 01.07.2023 

2. 106 Географія бакалавр 
Картографія, 

геоінформатика і кадастр 

умовна акредитація 

до 01.07.2023 

3. 106 Географія бакалавр 

Економічна, соціальна 

географія та регіональний 

розвиток 

умовна акредитація 

до 01.07.2023 
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Продовження таблиці 5.2 

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп`ютерних систем 

4. 
153 Мікро- та наносистемна 

техніка 
бакалавр 

Мікро- та наносистемна 

техніка 

умовна акредитація 

до 17.05.2023 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

5. 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

бакалавр Міжнародні відносини 
умовна акредитація 

до 01.07.2023 

6. 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

бакалавр 
Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації 

умовна акредитація 

до 01.07.2023 

7. 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

бакалавр 
Міжнародні відносини та 

регіональні студії 

умовна акредитація 

до 01.07.2023 

8. 241 Готельно-ресторанна справа бакалавр 
Готельно-ресторанна 

справа 

умовна акредитація 

до 01.07.2023 

Навчально-науковий інститут державного управління 

9. 073 Менеджмент магістр 

Бізнес-адміністрування в 

корпоративному секторі 

економіки 

умовна акредитація 

до 01.12.2024 

10. 
076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
магістр 

Організація та економіка 

підприємницької 

діяльності 

умовна акредитація 

до 01.12.2024 

 

У грудні 2022 року заплановано подати до Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти заяви та звіти самоаналізу про акредитацію 4 

магістерських освітньо-наукових програм фізичного, хімічного факультетів та 

факультету математики і інформатики за спеціальностями 102 Хімія,  

104 Фізика та астрономія, 111 Математика (табл. 5.3).    

Таблиця 5.3  

Запланована акредитація (грудень 2022 року) 

№ 

з/п 

Спеціальність, 

спеціалізація 

(за наявності) 

Рівень 

вищої 

освіти 

Освітня програма 

Термін подачі 

документів до 

Національного 

агентства із 

забезпечення якості 

освіти 

Фізичний факультет 

1. 
104 Фізика та 

астрономія 
магістр 

Фізика (освітньо-наукова 

програма) 
19 грудня 2022 року 

2. 
104 Фізика та 

астрономія 
магістр 

Астрономія та космічна 

інформатика (освітньо-

наукова програма) 

22 грудня 2022 року 

Факультет математики і інформатики 

3. 111 Математика магістр 
Математика (освітньо-

наукова програма) 
19 грудня 2022 року 

Хімічний факультет 

4. 102 Хімія магістр 
Хімія (освітньо-наукова 

програма) 
20 грудня 2022 року 
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Для забезпечення якості вищої освіти та подальшого позитивного проходження 

акредитації в університеті вжито ряд заходів: 

– організовано проведення семінару з гарантами освітніх програм та членами 

робочих груп, де обговорювались питання проходження акредитації освітніх програм 

(від заповнення відомостей про самооцінювання до розгляду акредитаційних 

матеріалів галузевою експертною радою). До проведення семінару залучались 

працівники, які мають позитивний досвід у проходженні акредитації. Всього проведено 

2 семінари-наради (21 січня 2022 року та 11 лютого 2022 року); 

– упорядковано проведення опитувань (анкетування) учасників освітнього 

процесу, зокрема здобувачів, викладачів, випускників, роботодавців, інших 

стейкхолдерів. До створення анкет для проведення опитування стейкхолдерів залучені 

представники соціологічного факультету. На факультетах/ННІ призначені 

відповідальні за проведення таких опитувань;  

– безпосередньо перед акредитацією кожної освітньої програми за графіком 

проводились наради з робочими групами такої ОП, керівництвом 

факультету/інституту, учасниками зустрічей (фокус-групами), науково-педагогічними 

працівниками, задіяними в реалізації ОП, представниками підрозділів з організації та 

супроводу освітнього процесу, надавались рекомендації щодо підготовки та 

проведення акредитаційної експертизи; 

– у квітні-червні 2022 року проведено аналіз освітніх програм щодо відповідності 

їх чинним стандартам вищої освіти та професійним стандартам в частині 

компетентностей та програмних результатів навчання. Відповідно до введених в дію 

нових стандартів вищої освіти України оновлені ОП за спеціальностями 122 

Комп’ютерні науки (магістр), 033 Філософія (доктор філософії), 053 Психологія (доктор 

філософії), 081 Право (магістр), 103 Науки про Землю (доктор філософії).  

У 2022 році було заплановано та виконано план роботи Науково-методичної ради 

університету (крім деяких питань березня-квітня, що були перенесені для розгляду 

після закінчення воєнного стану). Засідання Науково-методичної ради проводилися 

щомісяця (за виключенням березня 2022 року).  

Науково-методичною радою в 2022 році було рекомендовано до друку 139 видань 

методичної літератури та 18 інформаційних веб-ресурсів (дистанційних курсів) 

системи електронного (дистанційного) навчання визнані науково-методичними 

працями. 

Протягом 2022 року відділом методичної та акредитаційної роботи перевірено 

230 ОП, з них підписано в системі АСКОД – 199. 

Впроваджено у 2022 році 12 нових освітніх програм:  

перший бакалаврський рівень:  

– ОПП Агроменеджмент і цифрові технології в агробізнесі (ННІ екології); 

– ОПП Цифровий менеджмент в бізнесі (ННІ Каразінський банківський 

інститут); 

– ОПП Інформаційні технології керування складними системами (ф-т радіо-

фізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем); 

– ОПП Інформаційні технології (ІТ) в фізиці (фізичний ф-т); 

другий магістерський рівень: 

– ОПП Публічна політика і управління в умовах гібридних загроз (ННІ Інститут 

державного управління); 
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– ОПП Фізика та астрономія в закладах освіти (фізичний ф-т); 

– ОНП Матеріалознавча криміналістична експертиза (хімічний ф-т); 

– ОПП Харчова хімія, харчова безпека і дієтологія (хімічний ф-т); 

третій освітньо-науковий рівень: 

– ОНП Філологія (германські мови, література зарубіжних країн та перекладо-

знавство) (ф-т іноземних мов); 

– ОНП Філологія (українська мова та література, слов'янські мови та літератури, 

світова література) (філологічний ф-т); 

– ОНП Екологія (ННІ екології); 

– ОНП Географія (ф-т геології, географії, рекреації та туризму). 

З метою оптимізації закриті на першому (бакалаврському) рівні – 3 ОПП 

бакалаврського рівня – Екологічний контроль та аудит, Заповідна справа, Екологічна 

безпека (ННІ екології). 

Розглянуто та схвалено низку проєктів  нормативних актів університету 

з організації освітньої діяльності, методичної роботи, підвищення якості освітньої 

діяльності: «Положення про робочі групи освітніх програм, гарантів освітніх програм 

та групи забезпечення освітнього процесу» (нова редакція), «Порядок використання 

ліцензованого обсягу для здійснення освітньої діяльності», «Положення про освітні 

програми», «Порядок визнання результатів неформальної та/або інформальної освіти» 

(нова редакція), «Положення про планування та звітування науково-педагогічних 

працівників» (нова редакція). 

 

5.3. Академічна доброчесність 

У 2022 році для забезпечення якості освіти та виконання вимог академічної 

доброчесності в університеті проводилися перевірки текстових робіт щодо наявності 

плагіату. Перевірялися такі типи робіт: 

● кваліфікаційні роботи студентів, які завершують навчання та отримують 

ступінь бакалавра та магістра; 

● дисертації та автореферати дисертацій, які були виконані в університеті або 

подані до захисту;  

● статті, що приймаються для публікації в періодичних наукових виданнях 

університету та збірниках наукових праць; 

● навчально-методичні праці, монографії;  

● збірки тез доповідей на наукових конференціях, що проводяться 

в університеті.  

Для аналізу текстів робіт щодо наявності в них ознак плагіату в роботах 

працівників та здобувачів вищої освіти використовувалися дві антиплагіатні онлайн-

системи: Strikeplagiarism.com та Unicheck.com. Під час перевірки тексту роботи його 

фрагменти порівнюються з текстами, які розміщені у вільному доступі в мережі 

Інтернет та в базах даних антиплагіатної системи. При виявленні схожості між фразами 

в тексті роботи та документа з інтернету або бази даних такі фрагменти відмічаються 

як подібні у звіті, що формуються системою. Для проведення перевірок текстів робіт на 

кафедрах університету задіяно близько 250 операторів антиплагіатних систем. Аналіз 

звітів подібності проводиться експертами з тематики робіт, це дозволяє встановити, чи 

наявні в роботі дослівні копіювання з текстів інших авторів або їх запозичення з 

незначною зміною.  
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Кваліфікаційні роботи студентів із виявленою значною кількістю запозичень з 

інших документів повертаються студентам на доопрацювання з обов’язковою 

перевіркою оновленого варіанта роботи. У разі повторного виявлення великої 

кількості запозичень з інших текстів кваліфікаційна робота не допускається до захисту. 

Проведення перевірок кваліфікаційних робіт щодо наявності в них ознак плагіату 

збільшує рівень самостійності студентів під час їх виконання та веде до більш 

усвідомленого ставлення до вимог академічної доброчесності. 

Дисертації з ознаками плагіату, відповідно до діючого порядку перевірки, не 

приймаються до захисту. Всі дисертації, які були подані до захисту у 2022 році, успішно 

пройшли таку перевірку. Якщо статті та матеріали, надіслані авторами для публікації в 

наукових періодичних виданнях університету, збірниках наукових праць та матеріалах 

наукових конференцій, не відповідають вимогам оригінальності, то вони не 

приймаються до друку. Вживані заходи дозволяють попередити появу плагіату у 

текстах робіт, що друкуються у виданнях університету. Загалом у 2022 році в 

антиплагіатних системах операторами університету було перевірено близько 2000 

документів. Приблизно 70% з них були визнані оригінальними, 20% – задовільно 

оригінальними, решта – умовно оригінальними роботами, авторам яких необхідно 

проводити переробку тексту для усунення ознак плагіату. 
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VI. КУЛЬТУРНА, ПРОСВІТНИЦЬКА І СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГУМАНІТАРНОГО ШТАБУ 
 

Основними завданнями Центру позаосвітньої діяльності є планування, 

організація, координація та контроль провадження позаосвітньої та соціально-

виховної роботи в Каразінському університеті з урахуванням національних і расових 

особливостей студентів, традицій та корпоративної культури, а також формування у 

студентів громадської відповідальності, патріотизму, академічної доброчесності, 

здорового способу життя. 

 

6.1. Культурна і просвітницька діяльність 

Враховуючи задачі, які стоять перед Центром, постійно ведеться співпраця із 

заступниками деканів з виховної роботи з питань координації роботи кураторів 

академічних груп – електронною поштою регулярно надсилаються методично-

інформаційні матеріали (працевлаштування, нові накази, розпорядження, положення 

та закони, що стосуються освітнього процесу). Для оптимізації роботи щодо 

інформування студентів через кураторів академічних груп співробітниками Центру 

щорічно оновлюється база кураторів академічних груп. Також забезпечується 

щотижневий інформаційний супровід на сторінці «Куратори Каразінського» в 

соціальній мережі Viber із наданням актуальних методичних матеріалів, корисних 

посилань та термінової інформації для ознайомлення і поширення серед студентів. 

На базі Центру позаосвітньої діяльності працюють кваліфіковані психологи, які 

щоденно надають безкоштовні психологічні консультації здобувачам вищої освіти 

Каразінського університету. За 2022 рік психологи надали близько 350 консультацій, 

двічі провели тренінгові групові заняття, та було проведено онлайн-зустріч з 

першокурсниками у рамках Міжнародної акції «16 днів проти насильства». У лютому 

було запроваджено групові тренінгові заняття за темами «Мотивація як запорука 

успіху в навчальному процесі» та «Вдосконалення навичок комунікації, робота з 

особистими кордонами та вираження своїх почуттів», подальше проведення яких було 

призупинено через початок вторгнення російської федерації на територію України. Від 

початку дії воєнного стану психологи Центру не припиняли своєї роботи й 

продовжують надавати консультації онлайн всім здобувачам вищої освіти та 

співробітникам університету за потребою. Також психологи Центру забезпечують 

постійне інформаційне ведення сторінки «Psy Counseling» з практичними порадами 

психологів для здобувачів вищої освіти Каразінського університету у соціальних 

мережах Facebook та Telegram. Цьогоріч психологи Центру пройшли курси підвищення 

кваліфікації з надання кризової інтервенції, психоедукації та роботи з психологічною 

травмою. 

Центр позаосвітньої діяльності щорічно реалізовує впровадження низки 

конкурсів на базі Каразінського університету для студентів, зокрема було організовано 

та скоординовано відбір студентів до конкурсів на здобуття іменних стипендій 

(стипендії Президента України, іменні стипендії Верховної Ради України, 

імені М. С. Грушевського, академічна стипендія Кабінету Міністрів України 

обдарованим студентам з-поміж інвалідів, Героїв Небесної Сотні, стипендії Кабінету 

Міністрів України обдарованим студентам). 
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Також з метою формування духу корпоративності та збереження традиції 

відзначення кращих випускників відповідно до «Положення про нагородження 

випускників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна пам’ятною 

медаллю «Кращий випускник Каразінського університету» цьогоріч визначено кращих 

випускників та нагороджено пам’ятною медаллю «Кращий випускник Каразінського 

університету». 

З метою формування у студентів громадської відповідальності, патріотизму, 

академічної доброчесності, корпоративної культури, здорового способу життя, а також 

організації публічних лекцій та зустрічей з видатними діячами культури, мистецтва, 

науки, спорту тощо Центр регулярно організовує та бере участь у різноманітних 

заходах, а саме з урахуванням карантинних обмежень та дії воєнного стану за звітний 

період: 

− організація та супровід проведення іспитів на рівень володіння державною 

мовою (з серпня 2021 р.); 

− організація та забезпечення функціонування Центру масової вакцинації на 

базі Північного корпусу Каразінського університету за підтримки Департаменту 

охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, а також надання 

консультаційних послуг щодо отримання COVID-сертифікатів у додатку Дія (з серпня 

2021 р. до 23 лютого 2022 року);  

− організація та координація Урочистого випуску студентів, реалізація 

процедури вибору кращих випускників та організація процедури їх нагородження 

пам’ятними медалями (12 січня 2022 року); 

− участь в урочистостях з нагоди Дня Соборності України (січень 2022 р.); 

− організація та координація урочистих заходів з нагоди 217-ї річниці відкриття 

Каразінського університету спільно із Центром зв’язків з громадськістю, Центром веб-

комунікацій та іншими структурними підрозділами (січень 2022 р.); 

− організація та проведення церемонії покладання квітів з нагоди 249-ї річниці 

від дня народження засновника університету В. Н. Каразіна (10 лютого 2022 року); 

− організація та координація заходу до Дня єднання (16 лютого 2022 року); 

− організація та координація онлайн-зустрічі студентів з Президентом України 

Володимиром Зеленським (19 травня 2022 року); 

− організація та координація Урочистого онлайн-випуску студентів, реалізація 

процедури вибору кращих випускників та організація процедури їх нагородження 

пам’ятними медалями (14 червня 2022 року); 

− організація та супровід проведення національного мультипредметного тесту 

(НМТ), магістерського комплексного тесту (МКТ) та магістерського тесту навчальної 

компетентності (липень-жовтень 2022 р.); 

− організація та координація Урочистої онлайн-посвяти першокурсників у 

студенти (3 жовтня 2022 року); 

− організація, координація та участь в урочистостях з нагоди Дня Українського 

козацтва та Дня захисників України (14 жовтня 2022 року);  

− організація та координація заходів до презентації Kharkiv Karazin University 

Foundation (9 листопада 2022 року); 

− організація та координація заходів до Дня української писемності та мови (9 

листопада 2022 року); 
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− організація та координація благодійного концерту Probass ∆ Hardi 

(11 листопада 2022 року); 

− спільно із Центром зв’язків з громадськістю та Центром веб-комунікацій 

організовано та проведено низку заходів до Дня студента та Дня народження 

Каразінського університету (17 листопада 2022 року), зокрема проведення онлайн-

вікторин та конкурсів у соціальних мережах, квест та інше;  

− організація та проведення брифінгу адміністрації Каразінського університету 

зі студентами (21 листопада 2022 року); 

− організація, координація та участь в урочистостях з нагоди Дня пам’яті жертв 

Голодоморів (25 листопада 2022 року), а також організація і проведення онлайн-акції 

«Запали свічку» серед студентів та співробітників Каразінського;  

− організація та координація онлайн-заходів у рамках Міжнародної акції 

«16 днів проти насильства» (25 листопада – 10 грудня 2022 року).  

У своїй діяльності Центр позаосвітньої діяльності постійно взаємодіє з органами 

студентського самоврядування, профспілковими організаціями, іншими громадськими, 

молодіжними, студентськими та волонтерськими організаціями. 

Творчі об’єднання та художні колективи Культурного центру через воєнний стан і 

навчання студентів в онлайн-форматі наразі призупинили свою діяльність, але їхні 

керівники підтримують зв’язок із учасниками. Окрім цього, студентський оркестр 

«Karazin Orchestra» став лауреатом І ступеня в Міжнародному фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Буду жити в Україні» (16-21 травня 2022 року) та здобув Гран-прі у 

Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Я люблю Україну»  

(28-29 жовтня 2022 року). Також струнне тріо «Semplice», у складі якого диригент 

«Karazin Orchestra» Тетяна Богатирьова, зіграло у Харкові благодійний концерт для 

збору коштів на відбудову Каразінського університету (28 серпня 2022 року). 

 

6.2. Спортивна діяльність 

Війна докорінно змінила роботу університетської галузі фізичної культури та 

спорту. Спортивна інфраструктура університету зазнала значних руйнувань. На 

початку березня у будівлі тенісного комплексу «Унікорт» було зруйновано вікна 

у спортивних залах, а навчально-спортивний комплекс «Каразінський» було практично 

зруйновано внаслідок авіаційних бомбардувань. Постраждала від обстрілів також 

і спортивна зала у корпусі навчально-наукового інституту «Фізико-технічний 

факультет». Така ситуація змінила роботу університетських підрозділів фізкультурно-

спортивного спрямування, які навесні та протягом літа рятували майно, яке вціліло, та 

намагалися ліквідувати наслідки руйнувань.  

Завдяки самовідданій праці співробітників кафедри фізичного виховання та 

навчально-спортивного центру «Каразінський» вдалося не тільки врятувати майно, 

спортивний інвентар та обладнання, яке було придатне для подальшої експлуатації, а й 

частково провести відновлювальні роботи у фехтувальному секторі спорткомплексу та 

будівлі тенісного комплексу. 

Кафедра фізичного виховання та спорту і в умовах війни дистанційно проводила 

спортивно-орієнтоване фізичне виховання. Однак у порівнянні з 2021 роком кількість 

здобувачів вищої освіти, які займались фізичним вихованням та спортом, значно 

зменшилась і у 2022 році склала близько 600 осіб. Штат кафедри зазнав значного 

скорочення з початку 2022/2023 навчального року, але нам вдалося зберегти роботу 
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спортивних секцій провідних видів спорту – стрільба з лука, волейбол, чирлідинг та 

футзал, а також організувати заняття з аеробіки та фітнесу, атлетизму, кросфіту, 

пауерліфтингу. Певний інтерес у студентів є і до міжфакультетських дисциплін, які 

пропонує кафедра.  

2022 рік став першим за останні понад 70 років, протягом якого не було 

проведено жодного студентського спортивного турніру в університеті. 

На початку минулого року зусиллями ректорату, студентської профспілкової 

організації, студентської ради студмістечка і кафедри фізичного виховання та спорту 

продовжено роботу спортивних кімнат у студентських гуртожитках № 10 та № 11, де 

студенти за місцем проживання мали змогу займатися удосконаленням свого здоров’я 

засобами фізичної культури. У січні було обладнано таку кімнату і у гуртожитку №9, 

але вона фактично не була введена в експлуатацію у лютому внаслідок карантинних 

обмежень та війни. 

Незважаючи на карантинні обмеження та ворожу агресію, провідні спортсмени 

університету у 2022 році досягли успіхів у Всеукраїнських та міжнародних спортивних 

змаганнях найвищого рівня, де, окрім високих спортивних результатів, 

продемонстрували незламність духу Каразінського університету та нашої країни, 

наближаючи своїми звитягами нашу Перемогу. 

Мультимедалісткою чемпіонатів світу та Європи у змаганнях з синхронного 

плавання стала  студентка соціологічного факультету Марта Федіна. В активі Марти 

дві золоті та три срібні медалі світового чемпіонату, на чемпіонаті Європи Марта 

здобула шість золотих медалей. 

Випускниця, а нині працівник соціологічного факультету Марина Литовченко на 

чемпіонаті світу з настільного тенісу серед спортсменів-інвалідів виборола золоту та 

срібні медалі, а також протягом року перемагала на кількох міжнародних турнірах. 

У квітні Марина ініціювала благодійний аукціон, лотом на якому стала її золота 

параолімпійська медаль. 

Срібним призером студентського чемпіонату світу з футзалу став Даниїл 

Абакшин, студент факультету радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних 

систем. Збірна команда Каразінського університету з футзалу представляла нашу 

країну на V Європейських студентських іграх, де посіла п’яте місце та отримала 

нагороду FAIR PLAY AWARD. На початку лютого Даниїл Абакшин разом з випускником 

економічного факультету Ярославом Лебідем у складі національної збірної команди 

України посіли четверте місце на чемпіонаті Європи. Цей результат став підставою для 

присвоєння їм звання «Майстер спорту України міжнародного класу». 

Восени національна збірна України з футзалу, у якій виступали три представники 

нашого університету (відновився після травми випускник економічного факультету 

Сергій Малишко), трьома перемогами стартувала у відбірковому турнірі чемпіонату 

світу-2024.  

Гарних результатів досягли каразінські лучники. Першокурсник юридичного 

факультету Микита Дюняшев став бронзовим призером юніорського чемпіонату 

Європи, призером юніорських міжнародних турнірів у Словенії та Польщі. Разом з 

випускником навчально-наукового інституту комп’ютерної фізики та енергетики 

Микитою Кравчуком він здобув срібну медаль Кубку України у приміщенні. Студентка 

навчально-наукового інституту «Каразінська школа бізнесу» Марія Темченко перемогла 

на юніорському чемпіонаті України. Призерами чемпіонатів України стали Микита 

Кравчук і старші викладачі кафедри фізичного виховання та спорту Вікторія Коваль та 
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Віктор Галазюк. Цьогорічна випускниця біологічного факультету Катерина Нестерова 

вперше виконала норматив майстра спорту України зі стрільби з лука. 

Випускник економічного факультету Владислав Орлов вперше взяв участь у 

змаганнях Кубка Девіса у складі національної збірної України з тенісу. Протягом року 

він здобув перемоги у чотирьох міжнародних турнірах серед тенісистів-професіоналів.  

На початку липня студентка медичного факультету Діана Радченко перемогла на 

міжнародних змаганнях з чирлідингу INTERNATIONAL CEER AND DANCE CHAMPIONSHIP 

«Stand with Ukraine» у столиці Латвії Ризі. 

Усі ми знаємо, що нашому університету доводиться дуже нелегко у цій війні. Але 

Каразінський живе, працює. Попри обстріли та руйнування на тенісному комплексі 

«Унікорт» та фехтувальному секторі навчально-спортивного комплексу 

«Каразінський» було проведено ремонтно-відновлювальні роботи, що дозволило з 

початку навчального року організувати тренування для працівників і студентів 

університету, а також поновити роботу з надання платних фізкультурно-оздоровчих 

послуг. У вестибюлі фізичного крила Головного корпусу у вересні було організовано 

роботу тренажерної зали. 

Наразі розроблено проєкт будівництва спортивного комплексу на місці 

зруйнованого університетського навчально-спортивного комплексу «Каразінський». 

Проєктом передбачено будівництво сучасного стадіону для футболу та легкої 

атлетики, мультифункціонального спортивного корпусу зі спортивними залами для 

ігрових видів спорту, єдиноборств, фітнесу, а також сучасної спортивної бази для 

стрільби з лука. Основним завданням, яке поставили перед собою автори проєкту, які 

планують залучити для будівництва кошти Євросоюзу та інвесторів з-за кордону, є 

відповідність спортивної інфраструктури вимогам сучасних світових стандартів для 

проведення на них міжнародних змагань рівня Всесвітньої літньої Універсіади. 

 

6.3. Діяльність Каразінського гуманітарного штабу 

Каразінський гуманітарний штаб було створено 01 березня 2022 року на спільному 

засіданні наступних організацій Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна: Громадської організації «Асоціація випускників, викладачів і друзів 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна»; Первинної профспілкової 

організації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Первинної 

профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. Гуманітарний штаб було засновано для організації та 

координації необхідної допомоги Каразінському університету, його здобувачам освіти, 

працівникам та членам їх сімей у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти 

України. Метою роботи гуманітарного штабу є: 

− забезпечення оперативного збору та обробки інформації щодо потреб 

і звернень Каразінської спільноти та інших осіб за відповідними напрямами з метою 

подальшого реагування у межах своїх повноважень; 

− залучення гуманітарної допомоги для забезпечення потреб університету та 

Каразінської спільноти із подальшим отриманням та направленням до адресатів, що її 

потребують; 

− сприяння організації евакуації та надання допомоги евакуйованим 

представникам Каразінської спільноти та їх сім’ям, вимушеним покинути свої домівки; 
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− сприяння пошуку представників Каразінської спільноти, із якими втрачено 

зв’язок та немає відомостей про місце перебування; 

− запобігання та/або мінімізація гуманітарних ризиків в умовах збройної агресії 

російської федерації проти України, допомога постраждалим, збереження активів 

університету. 

Для досягнення поставлених цілей Каразінський гуманітарний штаб здійснює 

такі заходи: 

− організація допомоги університету (рятування та збереження майна, 

наукового обладнання, експонатів університету тощо), працівникам, здобувачам 

освіти, їх сім'ям, іншим особам, що потребують допомоги;  

− забезпечення взаємодії (співпраці) та координації діяльності із іншими 

гуманітарними штабами, організаціями, представниками волонтерського руху, 

підприємствами, установами, організаціями, зареєстрованими на території України, та 

інше; 

− встановлення зв’язків та організація співпраці з підприємствами, установами, 

організаціями, зареєстрованими на території інших країн, міжнародними організа-

ціями; 

− проведення переговорів та координування співпраці із іншими 

гуманітарними штабами, організаціями, представниками волонтерського руху; 

− використання інформаційних ресурсів для інформування про свою діяльність 

та залучення ресурсів для забезпечення виконання цілей Каразінського гуманітарного 

штабу. 

Гуманітарний штаб має наступні пріоритетні напрямки роботи, серед яких: 

надання гуманітарної допомоги представникам Каразінської спільноти та їхнім сім’ям 

(продукти харчування, медикаменти, засоби особистої гігієни, одяг тощо), 

інформаційної та евакуаційної допомоги, а також надання допомоги в пошуку людей, 

з якими було втрачено зв’язок. 

Від початку роботи Каразінського гуманітарного штабу і до 30.11.2022 

звернулись:  

− понад 1000 сімей (студентів і співробітників Каразінського університету) 

з проханням надати їм гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та засобів 

особистої гігієни, одягу; 

− понад 100 осіб (студенти і співробітники Каразінського університету) 

з проханням надати ліки; 

− 10 осіб (студентів і співробітників Каразінського університету, а також їх 

родичі) з проханням допомогти знайти близьких, зв’язок із якими втрачено; 

− понад 6000 осіб (студентів і співробітників Каразінського університету) 

з проханням допомогти у питаннях евакуації до більш безпечних місць перебування та 

поселення; 

− понад 5000 осіб (студентів і співробітників Каразінського університету) 

з питаннями щодо надання інформації, усі питання було вирішено або передано для 

вирішення до відповідних підрозділів університету. 

Крім того, для підтримки представників Каразінської спільноти була надана 

матеріальна допомога: 

− 184 000 гривень фінансової допомоги від Профспілки студентів, аспірантів 

і докторантів – здобувачам;  
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− 1 708 000 гривень фінансової допомоги від Профспілки працівників – 

працівникам. 

Частину гуманітарного вантажу (продукти харчування, засоби гігієни, туристичне 

спорядження, ліки тощо) Каразінським гуманітарним штабом було передано на 

потреби Збройних Сил України. Крім того, колектив університету брав участь 

у закупівлі та передачі рацій, шкарпеток, бронежилетів, університетського мерчу до 

підрозділів Збройних Сил України. 

З перших днів війни й до сьогодні Каразінський гуманітарний штаб продовжує 

свою роботу – допомога надається всім здобувачам вищої освіти та співробітникам 

університету, хто її потребує. Від початку роботи до Штабу надходить гуманітарна 

допомога від партнерів, волонтерів та благодійників, які також надають фінансову 

підтримку. 
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VІI. ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
 

У 2022 р. Центральна наукова бібліотека забезпечувала обслуговування студентів 

та науковців університету в режимі як офлайн, так і онлайн, планувала працювати над 

втіленням Стратегії розвитку бібліотеки на 2019–2025 рр., організовувати роботу 

згідно з потребами університету в інформаційному забезпеченні наукової та 

навчальної діяльності, але початок року змінив усі намічені плани. 

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну 24  лютого 2022 року 

багато працівників були змушені евакуюватися, залишити робочі місця, діяльність 

бібліотеки була на деякий час часткова призупинена, але згодом відновлена 

з переважним обслуговуванням користувачів у дистанційному режимі. 

Внаслідок завданих ворожих ракетних та авіаударів були пошкоджені будівлі 

Каразінського університету, в тому числі і ті,  у яких розміщені фонди Центральної 

наукової бібліотеки, загальна площа якої складає понад 10 тис. кв. м. Суттєво зазнали 

пошкоджень Головний корпус Каразінського університету, де розміщено основні фонди 

ЦНБ – 2 млн примірників, будівля ННІ «Фізико-технічний факультет» з приміщеннями 

ЦНБ – 80 тис. примірників фізико-технічної літератури, будівля ННІ «Інститут державного 

управління» з приміщеннями ЦНБ – 80 тис. примірників фонду. Найбільше зазнала 

пошкоджень історична будівля бібліотеки, яка є пам'ятником архітектури і де зберігається 

найцінніша частина зібрань ЦНБ – фонд книжкових пам'яток. 

У будівлі було зруйновано 100 вікон, склом було засипано усе приміщення 

книгосховищ, зруйновані двері у внутрішніх приміщеннях. У результаті руйнування 

вікон було порушено температурно-вологісний режим книгосховища, де зберігається 

фонд унікальних видань. Не працювала система внутрішніх комунікацій, було 

зруйновано повністю систему опалення.  

Практичного та теоретичного досвіду, як поводитися у кризових ситуаціях – 

воєнних умовах, бібліотека не мала, але проводила значну роботу з організації 

необхідних заходів для убезпечення найцінніших фондів. 

Було проведено низку консультацій щодо збереження бібліотечних фондів 

з організаціями як в Україні, так і міжнародними. Відбулися перемовини щодо 

співпраці та організації допомоги бібліотеки з директором Національної бібліотеки 

Польщі, головою Національної Бібліотечної Ради Польщі, Комітету дигіталізації при 

Міністерстві культури та національної спадщини Т. Маковським, директором 

Бібліотеки Ягеллонського університету Р. Сапою, директором Бібліотеки Польської 

Академії Знань та Польської Академії Наук (PAN i PAU) А. Флудою-Крокус (Краків). Були 

подані запити на матеріали та обладнання для збереження бібліотечних фондів та 

будівель: до міської ради м. Харкова, до Центру допомоги для збереження культурного 

надбання України через Національну бібліотеку в Варшаві, до Смітсонівської 

культурної рятувальної ініціативи (SCRI), яка співпрацює з урядом України, щоб 

допомогти систематизувати та сприяти захисту українських культурних цінностей та 

колекцій, до Штабу порятунку спадщини Харківського регіонального підрозділу ВГО 

«Спілка археологів України», до ЮНЕСКО, до Фонду принца Клауса (Нідерланди), що 

висловлює свою солідарність з Україною і пропонує допомогу для збереження 

української культурної спадщини. Інформацію про пошкодження у бібліотеці передано 

до The San José State University School of Information (SJSU іSchool) / Школа інформації 

Університету Сан-Хосе, США. Також надано інформацію щодо пошкоджень бібліотеки 
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до: Бібліотечного фонду «Бібліотечна країна», до МОН України, Міністерства культури 

та інформаційної політики України, до спільного ресурсу для належного 

документування воєнних злочинів проти людяності та об’єктів культурної спадщини, 

скоєних армією росії. Матеріали можуть бути використані як докази для кримінального 

переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства 

у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його 

створення. Подано заявку і отримано «Стипендію солідарності у збереженні культурної 

спадщини України», яка заснована до Міжнародного дня музеїв загальноєвропейською 

федерацією асоціацій культури «Європа Ностра» (Europa Nostra) та Фондом світової 

спадщини (Global Heritage Fund) у партнерстві з Міжнародним альянсом із захисту 

спадщини в зонах конфлікту. З 24 лютого постійно ведеться бібліографічна робота з 

фіксування воєнних подій, збирається матеріал щодо хроніки війни у м. Харків та в 

університеті. Продовжується робота над проєктом Українського наукового інституту 

Гарвардського університету, Ukrainian Research Institute, Harvard University США для 

осіб, які документують війну і її наслідки. Подано заявку на грантовий проєкт для 

створення Національної електронної бібліотеки України як єдиної платформи для 

збереження та надання доступу до документальної частини культурного надбання 

України. Проєкт буде реалізовуватися під егідою Міністерства культури та 

інформаційної політики України.  

Першу допомогу від міжнародних організацій було отримано у травні з Варшави 

від Центру допомоги для збереження культурного надбання України через 

Національну бібліотеку Польщі в Варшаві. Велику допомогу в організації отримання 

гуманітарної допомоги було надано Бібліотекою Політехніки Лодзької та її директором 

Елою Шкубалою. Допомога була надана Смітсонівською культурною рятувальною 

ініціативою (SCRI)– комплексу культурно-освітніх і наукових установ США через Штаб 

порятунку культурної спадщини (згідно з наказом Мінкультури та інформаційної 

політики України №112 від 07.03.2022), а також від Харківської міської ради. Матеріали 

для збереження фондів було доставлено в м. Харків. Отримана протягом року 

гуманітарна допомога склала 64 позиції назв засобів та матеріалів, у т. ч.: вогнегасники, 

протипожежна тканина, OSB для закриття вікон, генератори, засоби для знищення 

плісняви, теки для збереження книг та ін. Засоби та матеріали надані безкоштовно в 

межах гуманітарної допомоги закордонними донорами, інституціями, фізичними 

особами з метою збереження культурної спадщини в умовах війни. Завдяки цьому 

проведено роботи щодо захисту і збереження культурного надбання. 

Почесний доктор Каразінського університету Сергій Жадан у листопаді передав до 

Фонду благодійний внесок 300 тисяч гривень на відновлення університетської 

бібліотеки, яка постраждала після російських терористичних атак на Харків.  

Волонтерами, господарською службою університету та бібліотеки були закриті 

вікна в Головному та історичному корпусах бібліотеки, відновлено водопостачання та 

налагоджено електропостачання. Проведено перевірку підключення та налагоджено 

роботу мережі Інтернет. Працівниками ЦНБ проведено роботи з приведення до 

робочого стану після руйнацій приміщень. 

Бібліотека працювала та надавала діапазон послуг та ресурсів, які можна 

отримати користувачам віддалено.  

На засідання Вченої ради університету були подані питання та прийняті рішення, 

що затверджені наказами ректора «Про оптимізацію структури бібліотеки» та нова 
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редакція «Положення про ЦНБ». Структуру бібліотеки було змінено згідно 

з проблемами, що вимагає воєнний стан, та першочерговими завданнями, що зараз 

стоять перед персоналом.  

 

7.1. Комплектування та робота з фондами бібліотеки 

У 2022 році кошти на придбання друкованих книжкових видань не витрачалися. 

Комплектування бібліотечного фонду здійснювалося завдяки надходженню документів 

від Видавництва Каразінського університету – 559 прим., передплачених періодичних 

видань та документів, які надходили на безоплатній основі, – дари приватних осіб, 

організацій, цільові надходження друкованих книжок, які фінансувалися за державні 

кошти. В дар бібліотека отримала 334 прим., серед дарувальників: Разумков Центр (раніше 

Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.  Разумкова) м. Київ, 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 

Видавництво «Академперіодика» м. Київ, Національний музей-заповідник українського 

гончарства м. Опішня, ректор Каразінського університету Т.  Кагановська, професор 

Каразінського університету С. Куделко, викладачі, студенти Каразінського університету та 

ін. Від вчителя англійської мови О. Матвієвця отримано примірники з вивчення 

англійської мови. Усього у 2022 р. до бібліотеки надійшло 893 примірники книжок, 

106 авторефератів і 44 наукові дисертації.  

 
Примірників 3 478 219 

Книг 2 164 819 

Журналів  1 171 840 

Газет 9 379 

Дисертацій 8520 

Авторефератів  113570 

Рукописів 995 

Карт 2516 

Звітів 2677 

На електронних носіях   3903 

Мережні локальні документи 42140 

Наукової  1 916 179 

Навчальної  1 186 513 

Художньої  375 527 

 

На передплату періодичних видань на перше півріччя 2022 року було витрачено 

146 219 грн 96 коп. На цю суму замовлено 119 комплектів періодичних видань для 

поповнення бібліотечного фонду і 15 комплектів для підрозділів університету. 

У бібліотеці  було розроблено програму «Управління якістю фондів», до якої 

включено постійне проведення моніторингу, оптимізацію фонду, систематичний аналіз 

з метою проведення необхідних заходів щодо його збереження, виявлення 

багатопримірникової літератури, морально застарілої та складання рекомендації щодо 

списання літератури. На виконання розпорядження ректора університету про перегляд 

бібліотечних фондів, навчальної літератури та враховуючи рекомендації Міністерства 

культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у 

зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України активно проводиться 

відповідна робота з фондами бібліотеки. Працівниками бібліотеки було переглянуто 

близько 200 тис. примірників навчальних підручників та посібників. Усім факультетам 
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були надані списки із зазначенням кількості примірників кожної назви у фондах ЦНБ 

для розгляду та отримання рекомендацій щодо використання навчальної літератури 

у освітньому процесі. Було вилучено з фондів 5 738 прим. Для удосконалення якісного 

складу фонду робота продовжується. 

Було надано 636 консультацій: з визначення індексів УДК – 491, авторського 

знаку – 145.  

Одним із найважливіших завдань є створення в електронному вигляді колекції 

«Підручник Каразінського університету», яка має на меті повне забезпечення власною 

навчальною та методичною літературою освітнього україномовного процесу в Кара-

зінському університеті. Зараз в репозитарії представлено 1472 електронні копії 

підручників викладачів університету. Цю роботу необхідно здійснювати у тісному 

контакті бібліотеки, Видавництва університету та факультетів. 

 

7.2. Обслуговування користувачів. Цифровізація бібліотеки 

У 2022 р. основним ресурсом для наукової та навчальної роботи університетської 

спільноти стали електронні ресурси, перш за все електронні повнотекстові архіви, які 

підтримує ЦНБ, та бази даних світової періодики. 

З об’єктивних причин зменшилося фізичне відвідування бібліотеки користу-

вачами та видача друкованих видань, переважало віртуальне обслуговування. За 

даними, що надає програма DSpace, статистика скачування з власних веб-ресурсів 

склала 4 442 484 файли документів. 

За єдиним реєстраційним обліком у ЦНБ зареєстровано 17566 користувачів 

бібліотеки, з них 15405 студентів. Кількість фактично обслугованих користувачів усіма 

підрозділами ЦНБ, у т. ч. онлайн – 51 579, відвідування склали – 81 096. 

У складних умовах бібліотекою було організовано прийом літератури від 

випускників університету, у т. ч. отримання літератури через Нову пошту та Укрпошту.  

У 2022 році студенти першого курсу, згідно з наказами університету, 

зареєстровані у бібліотеці, для них проводились онлайн-заняття за допомогою 

програми Zoom, що дозволило зібрати більш розширену аудиторію – одразу усіх 

першокурсників факультету на одне заняття. 

Як і у мирний час, на новий навчальний рік розроблявся план проведення 

бібліотечних занять для першокурсників, у ході яких бібліотечні фахівці навчають 

правильно користуватися бібліотекою, знайомлять зі структурою ЦНБ, розказують про 

існуючу в бібліотеці систему обслуговування, у тому числі дистанційну, та надають 

інформацію про бібліотечно-інформаційні послуги, також навчають методам пошуку 

інформації в базах даних. Студентам та аспірантам були запропоновані заняття 

з інформаційно-бібліографічної освіти та практичне знайомство з інформаційними 

ресурсами бібліотеки, міжнародними базами даних, українськими та міжнародними 

стандартами з оформлення статей. Бібліотека створила і пропонує на сайті корисні 

матеріали та посилання на допомогу як студентам «Успішний студент/ Successful 

student» (українською та англійською мовами), так і аспірантам «Успішний 

аспірант /Successful graduate student». На сайті бібліотеки представлено 6 віртуальних 

екскурсій, які було створено за допомогою  медіастудії університету.  

За замовленням філософського факультету для студентів 3 курсу спеціальностей 

«Філософія» та «Культурологія» у лютому та листопаді 2022 р. проводилась навчально-

ознайомча практика, яка має на меті розвиток умінь і навичок організації пошуково-

дослідницької діяльності. 
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Основою обслуговування користувачів є автоматизована інформаційно-

бібліотечна система Absotheque Unicode, завдяки якій автоматизовані всі бібліотечні 

процеси. Після російського вторгнення виниклі проблеми з сервером бібліотеки 

і система була пошкоджена. Протягом місяців фахівці бібліотеки проводили роботу 

щодо відновлення АІБС. Завдяки підтримці фахівців Центру інформаційного простору 

університету система буде відновлена у повному обсязі з доступом користувачів до 

електронного каталогу та електронного замовлення. Обсяг електронного каталогу 

ЦНБ налічує більше ніж 1 млн 080 тис. записів та відображає інформацію про більше 

ніж 1 млн 580 тис. примірників.  

У глобальній Інтернет-мережі та у локальній Інтранет-мережі бібліотекою 

представлені 42140 повнотекстових документів з власних фондів. З них у Інтернет-

мережі: 16417 документів у репозитарії eKhNUIR, 11145 документів у архіві eScriptorium, 

10294 документи у архіві Karazin.Back2News та 2863 документи ЦНБ в архіві LIBRARIA.  

У 2022 р. продовжувалось наповнення Електронного архіву праць учених 

(репозитарію) університету – eKhNUIR (http://dspace.univer.kharkov.ua ),  який існує вже 

майже 14 років. У ньому розміщуються навчальні та наукові роботи, дисертаційні 

матеріали, наукові статті, у тому числі з «Вісників» та інших університетських видань, 

документи з історії університету. Збільшилась колекція дисертаційних матеріалів 

(632 документи). В колекції Alma Mater був створений розділ «Каразінський 

університет і російсько-українська війна 2022 р.», у якому почали розміщувати 

матеріали за цією тематикою. 

Електронний архів eKhNUIR зареєстровано у міжнародних гарвестерах 

репозитаріїв ROAR (Registry of OA Repositories) та DOAR (Directory of Open Access 

Repositori), він має власний міжнародний індекс ISSN 2310-8665, що надає йому статус 

повноцінного електронного видання, у якому можна публікувати результати 

досліджень як у першоджерелі, нарівні з друкованими періодичними виданнями. 

За даними Google Analytics протягом 2022 року до архіву eKhNUIR звернулися майже 

33,5 тис. користувачів зі 149 країн світу, зареєстровано 41213 відвідувань та 

248329 переглядів сторінок. 

Архів рідкісних видань і рукописів для науки і освіти eScriptorium 

(http://escriptorium.univer.kharkov.ua ) – база даних, що створюється бібліотекою. 

У eScriptorium розміщені 11145 документів XIV–XX ст. – рукописи та рукописні книги, 

іноземні стародруки, рідкісні українські видання, рідкісні та цінні видання XIX–XX ст., 

перш за все харківські видання. Більшість з цих документів у повнотекстовому форматі, 

деякі представлені лише фрагментами. Статистика відвідувань за 2022 рік, згідно 

з Google Analytics, складає: користувачів – 47467 зі 131 країни світу, майже 57 тис. 

відвідувань, біля 390 тис. переглядів сторінок сайту архіву. 

У 2022 році продовжувалось наповнення колекції архіву «Український Ренесанс» 

(99 документів), яка присвячена літературі, культурі, мистецтву, науці та освіті 

в Україні у 20–30-ті рр. ХХ століття.  

На документи архіву eScriptorium посилаються Всесвітня цифрова бібліотека WDL 

та Європейська цифрова бібліотека «Європеана». Протягом 2022 року з архівів eKhNUIR 

та eScriptorium було скачано 4 442 484 файли документів (згідно з внутрішньою 

статистикою, яку надає програма DSpace). 

Планується перевести електронні архіви університету на сайт http://karazin.ua та 

встановити для них нову версію Dspace. 

http://dspace.univer.kharkov.ua/
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/
http://karazin.ua/
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Електронний архів оцифрованих періодичних видань Karazin.Back2News 

(http://karazin.back2news.org) надає можливість пошуку за ключовими словами 

у текстах документів. На кінець 2022 р. в архіві розміщені 10613 документів – 

харківських газет (взагалі – 62599 сторінок). З них розпізнаний текст з 10150 номерів. 

У 2022 році його використали 2262 користувачі зі 120 країн світу, зареєстровано 

4317 відвідувань та 261886 переглядів сторінок.  

Проведено реставрацію сторінок та дигіталізовано 576 номерів газет ХІХ ст. 

(2210 стор.), схеми планів університету (великий формат) – 226 стор. Усього у 2022 р. 

було відскановано 3 791 документ, 12 557 сторінок. 

Надається безкоштовний доступ до архіву української періодики онлайн LIBRARIA 

(http://libraria.ua) компанії «Архівні Інформаційні Системи» (м. Київ), у якій із фондів 

ЦНБ представлено 2863 номери газет початку ХХ ст., у т.ч. «Літературна газета», 

«Література і мистецтво» та «Література, наука і мистецтво». 

Для науковців та студентів, які мають корпоративну університетську пошту, було 

відкрито віддалений індивідуальний доступ до повнотекстових електронних баз даних: 

ScienceDirect, Research4Life. Завдяки підтримці МОН України продовжено можливість 

користуватися базою даних «Web of Science» від компанії Clarivate. Також продовжено 

доступ до наукометричної бази даних Scopus, повнотекстової ScienceDirect від Elsevier, 

доступ до журналів і книг БД Springer Nature. Було надано доступ до БД McGraw Hill-

Medical, AH Kyiv OverDrive Library, до цифрових освітніх ресурсів Національної науково-

технічної бібліотеки Німеччини (The Technische Informationsbibliothek). Завдяки підтримці 

Посольства США через програму інформаційної підтримки американських центрів 

в Україні є доступ до БД eLibraryUSA, у т.ч. до популярного ресурсу EBSCO Academic Search 

Premier: багатодисциплінарної бази даних досліджень, що забезпечує доступ до понад 

2000 найвідоміших повнотекстових журналів (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 

Бази даних, доступ до яких надавався у режимі онлайн 

протягом 2022 року 
№ 

з/п 
Назва Зміст 

Бази даних, придбані за кошти університету та 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 реального цитування цих матеріалів. 

2 SCOPUS 

Найбільша в світі наукометрична  бібліографічна та реферативна база даних 

та інструмент для відстеження цитування статей, опублікованих у наукових 

виданнях. 

3 ScienceDirect 
Одна з найбільших повнотекстових онлайн-колекцій наукових книг 

видавництва Elsevier. 

4 Springer Nature 

Найбільший у світі видавець академічних книг, видавець найвпливовіших 

світових журналів у сфері відкритих досліджень. Доступ до журналів  

1997–2020 рр., е-книг 2017 р. 

5 USMLE 

Програма – інструмент оцінки знань  

студентів вищих медичних навчальних закладів для підготовки до 

державних іспитів КРОК (до 24.02.2022 р.).  

Тестові доступи, що надавалися протягом 2022 року 

6 Bentham Science 

Видавець рецензованої наукової літератури в галузях фармакології та 

медицини, 

технічних та суспільних наук. Bentham Science видає понад 130 

наукових рецензованих журналів, переважна більшість яких індексуються 

http://karazin.back2news.org/
http://libraria.ua/
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№ 

з/п 
Назва Зміст 

провідними бібліографічними базами даних. 

Підтримуючи наукову спільноту України в умовах війни, видавництво 

Bentham 

Science надало українським закладам вищої освіти та науковим установам 

безкоштовний тестовий доступ до своїх електронних ресурсів до 1 вересня 

2022 року 

Бази даних, придбані за кошти Посольства США в Україні 

7 eLibraryUSA 

eLibraryUSA – це велика електронна бібліотека, що включає в себе 9 

баз різної тематики з повними текстами статей з журналів та газет, а також з 

документальними фільмами;  

PressReader: популярні періодичні видання з усього світу у простому для 

читання та перегляду форматі; Flipster: доступ до популярних у США 

журналів, включаючи National Geographic, Entrepreneur, Wired, Fast Company 

та Popular Science.; JSTOR: база даних із статтями з журналів, 

присвячими соціальним наукам, економіці та історії. ProQuest Dissertations 

& Theses Global: містить 1,5 мільйона дисертацій та тез, написаних 

аспірантами понад 700 університетів. Gale In Context: Middle School: 

матерали з понад 1000 журналів та газет. Орієнтований на учнів 11-13 років. 

Gale in Context: Opposing Viewpoints: представляє думку експертів щодо 

суперечливих та дискусійних тем та статті з цих тем з різних періодичних 

видань. BookFlix: ресурс  для вивчення англійської мови для початківців, 

який поєднує анімаційні вигадані історії з пов’язаними документальними 

книгами. Academic Search Premier від EBSCO: багатодисциплінарна база 

даних досліджень, що забезпечує доступ до понад 2000 найвідоміших 

повнотекстових журналів. 

Kanopy: колекція документальних фільмів, які досліджують найцікавіші 

сучасні теми у Сполучених Штатах. 

БД, доступ до яких було надано після 24 лютого 2022 року 

8. 
Платформа 

Research4Life 

Найбільша у світі платформа науково-технічної, природничої, медичної та 

суспільно-політичної літератури від провідних міжнародних видавців 

об'єднує тематичні колекції: Hinari (охорона здоров'я), AGORA (сільське 

господарство), OARE (екологія, географія, енергетика та ін.), ARDI (наукові 

розробки та інновації), GOALI (право та суспільні науки). 

9. 
McGraw  

Hill-Medical 

Доступ до трьох медичних платформ до кінця 2022 року: 

AccessMedicine, AccessSurgery, AccessEmergencyMedicine 

10. EBSCO_med 

Медичні ресурси: DynaMed – надає найактуальнішу та точну, доказову 

інформацію клініцистам; Nursing Reference Center Plus – надає доказову 

клінічну інформацію медичним сестрам; Rehabilitation Reference Center – 

надає доказову інформацію для фізіотерапевтів. 

11. 

Національна 

науково-технічна 

бібліотека 

Німеччини  

(The Technische 

Informations 

bibliothek, 

Доступ до цифрових освітніх ресурсів та аудіовізуальних матеріалів з різних 

галузей знань, які доступні на порталі багатьма мовами, у тому числі 

українською. 

Open Educational Resources Search Index (OERSI) – пошуковий індекс 

відкритих освітніх ресурсів, який містить понад 43 тис. відкритих освітніх 

матеріалів. 

TIB AV-Portal – портал для розміщення наукових відео, на якому доступні 

понад 38,5 тис. освітніх та наукових відеоматеріалів. 

12. 
Медичні ресурси 

Elsevier 

Elsevier Health надає безкоштовний доступ до своїх клінічних та освітніх 

ресурсів ClinicalKey, Complete Anatomy та Osmosis. 

13. 

Доступ до 

віртуальної 

бібліотеки від AH 

Kyiv OverDrive 

Library 

Онлайн-бібліотека, що містить художню літературу англійською мовою, у 

тому числі аудіокниги.  

 

http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/db/EBSCO/EBSCO_med.pdf
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У 2022 р. у ЦНБ було створено тимчасовий екзаменаційний центр проведення 

Національного мультитесту для абітурієнтів, проводились іспити на визначення рівня 

володіння державної мови для виконання службових обов'язків. До організації 

проведення цих заходів були задіяні працівники бібліотеки. Національний мультитест 

проходив у трьох бібліотечних локаціях з 22 липня по 17 серпня 2022 року. За цей час 

було проведено 16 екзаменаційних сесій, загалом у бібліотеці склали тести близько 

тисячі абітурієнтів. Іспити на визначення рівня володіння державної мови для 

виконання службових обов'язків проводились у ЦНБ до 23 лютого 2022 року для різних 

категорій працівників. 

 

7.3. Партнерська та міжнародна діяльність бібліотеки 

ЦНБ підтримує співпрацю з бібліотеками, інформаційними центрами та 

громадськими товариствами країн Євросоюзу, Відділом преси, освіти та культури 

Посольства США в Україні, з Американським Домом в Києві, київським офісом міжнародної 

неприбуткової організації IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів), 

з Генеральним Консульством Республіки Польща у Харкові, Фондом Грецької Культури 

(Одеська філія). Є учасником міжнародного проєкту «Електронна бібліотека України: 

Створення Центрів знань в університетах України. Доступ до глобальної цифрової 

інформації», що об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та 

інші організації України. Співпрацює з Асоціацією «Інформатіо-Консорціум», яка сприяє 

процесам доступу наукових установ до світових інформаційних ресурсів. 

Продовжують діяти договори про співпрацю з Бібліотекою Амброзіана (Мілан, 

Італія), Центральною науковою бібліотекою Болгарської академії наук, Бібліотекою 

Політехніки Лодзі, Бібліотекою Ягеллонського університету, Науково-дослідницьким 

центром польської бібліографії імені Естрейхерів Ягеллонського університету, 

Академічною бібліотекою Латвійського університету, Латвійською Національною 

бібліотекою. ЦНБ співпрацює з Всесвітньою цифровою бібліотекою (World Digital 

Library) www.wdl.org, є партнером Європейської цифрової бібліотеки «Europeana» 

www.europeana.eu, де представлені ресурси ЦНБ. Ці контакти підтверджують статус 

ЦНБ як важливого освітнього та наукового центру для фахівців та науковців світу. Усі 

міжнародні партнери бібліотеки висловили готовність допомоги ЦНБ після російського 

вторгнення. У 2022 р. проведено роботу щодо співпраці з Бібліотекою Йоркського 

університету/University of York (Велика Британія), також підготовлені Робочі угоди про 

оновлення співробітництва з університетською Бібліотекою Ягеллонського 

університету, Бібліотекою Політехніки Лодзі та співпраці з Науковою бібліотекою 

Польської академії знань та Польською академією наук (Краків)/ Biblioteka Naukowa 

PAU i PAN w Krakowie. 

У 2021–2022 роках було отримано грант від Посольства США в Україні на 

підтримку та розвиток бібліотечного центру «Вікно в Америку» у розмірі 225 653 грн. 

Придбано 2 моноблоки з програмним забезпеченням, маршрутизатор, меблі для 

оснащення приміщення центру (стільці, столи, офісні дивани для відвідувачів), 

ліцензійне програмне забезпечення Фотошоп для роботи з графічними зображеннями 

та встановлено нові двері у міжкімнатному приміщенні. За підтримки Американського 

Дому у Києві було придбано лицензійний доступ до 70 електронних видань 

англійською мовою. Онлайн-бібліотека OverDrive Library містить художню літературу, 

яку можна отримати на віртуальний абонемент через мобільний застосунок або 

http://www.wdl.org/
http://www.europeana.eu/
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у браузері. У технічному просторі «МІККІ» обслуговування користувачів відбувається 

після заповнення ними електронної гугл форми із запитом на конкретну техніку та 

описом проєкту.  

Ознайомлення з рідкісними виданнями бібліотеки завжди цікавило гостей 

університету. В сьогоднішній ситуації журналісти з різних країн приділяють увагу 

проблемам бібліотеки. 

24.01.2022 відбувся візит до ЦНБ професора Університету Альпен-Адріа 

(м. Клагенфурт, Австрія) Тільманна Ройтера, до візиту була підготовлена виставка 

видань з фонду відділу з математики та славістики. 

У серпні канадський журналіст Натан М. Гринфільд (Natan  M. GREENFIELD) 

у виданні «University World News», що присвячено світовим питанням вищої освіти, 

представив статтю «Злочини проти миру – атаки росії на університети», у якій написав, 

у т. ч., про пошкодження фонду рідкісних видань бібліотеки після російської агресії. 

09.11.2022 відомий польський журналіст, режисер-документаліст, випускник 

Лодзького університету Томаш  ҐЖИВАЧЕВСЬКІ (Tomasz GRZYWACZEWSKI) на 

замовлення ЮНЕСКО знімав фільм про знищення агресорами культурного надбання 

Харківської області, у т. ч. про бібліотеку Каразінського університету. 

 

7.4. Культурно-просвітницька діяльність 

Виставкова діяльність у 2022 р. була представлена в основному віртуальними 

виставками, з якими можна ознайомитись на сайті ЦНБ. Патріотичний напрямок 

залишається надалі пріоритетним у виставковій діяльності ЦНБ, протягом року були 

організовані виставки: «О мово рідна!» – до Міжнародного дня рідної мови; «Говори, пиши, 

думай українською!» – постійно діюча книжкова виставка; «Заради нашого життя» до Дня 

пам’яті Героїв Небесної Сотні; до Дня визволення України від фашистських загарбників. 

Однією з головних тем виставкової роботи є історія університету, науковий і творчий 

шлях учених, вихованців Харківського університету. За звітний період були організовані 

виставки «Каразінському – 217 років!»; «180 років від дня народження Василя Семеновича 

Мови (1842–1973), українського письменника»; «Данилевський Василь Якович  

(1852–1939), фізіолог, професор Харківського університету»; «Максим Максимович 

Ковалевський (1851–1916), видатний юрист, соціолог, історик, суспільний і політичний 

діяч, вихованець Харківського університету»; «Талієв Валерій Іванович (1872–1932), 

ботанік, приват-доцент Харківського університету»; «Рідкісні і прижиттєві видання 

філософів у бібліотеці Каразінського університету». Важливо за допомогою виставок 

розкривати історію країни та міста у обличчях видатних українців та харків’ян:  

«До 300-річчя з дня народження видатного українського просвітителя-гуманіста, 

філософа, поета, педагога Григорія Сковороди» була підготовлена віртуальна виставка; 

книжкова виставка «До 210-річчя з дня народження Євгена Гребінки (1812–1848), 

письменника, педагога, видавця, громадського діяча»; «До 140-річчя від дня народження 

Івана Івановича Огієнка (Митрополит Іларіон) (1882–1972), українського громадсько-

політичного та церковного діяча, мовознавця, лексикографа, богослова». 

У 2022 році заходи бібліотеки проводились для відвідувачів як офлайн, так і онлайн. 

Деякі заходи проводились у партнерстві із громадськими організаціями та етнічними 

спільнотами. У рамках святкування 217-ї річниці від дня відкриття Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна у січні відбулась презентація 

біобібліографічного покажчика, присвяченого 170-річчю видатного вченого, видатного 

соціолога, правознавця, історика, громадського та державного діяча М. М. Ковалевського.  
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19 лютого 2022 року у межах Міжнародного культурно-освітнього проєкту «Нові 

простори мистецтва», який було організовано спільно з Громадською організацією 

«Харківське міське товариство греків «Геліос», Харківським національним університетом 

міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківським художнім музеєм та Malou art 

consulting (Греція), відбувся захід «Музика світла. Посвята Архипу Куїнджі».  

28 жовтня 2022 року у історичній будівлі бібліотеки проводились відеозйомки 

університетської медіастудії для підготовки фільму «Григорій Сковорода – хрещений 

батько Харківського університету», присвяченого 300-й річниці від дня народження 

Г. С. Сковороди.  

18 листопада 2022 року у ЦНБ проходив захід з залученням університетської 

спільноти – круглий стіл, присвячений 100-річчю з дня народження Юрія  Кнорозова 

(19.11.1922–31.03.1999), «Багатовікова таємниця писемності майя, розкрита вихованцем 

Харківського університету», організований Центром українських студій та краєзнавства 

імені академіка П. Т. Тронька, за участі факультетів Каразінського університету – 

історичного та іноземних мов. 

 

7.5. Наукова і методична діяльність ЦНБ 

Наукова робота проводилася за наступними напрямками: 

✔ науково-дослідна: робота з об’єктом НН (національного надбання), робота зі 

збереження книжкових фондів, виявлення рідкісних видань та поповнення колекцій 

рідкісних видань; вивчення фонду стародруків, дослідження з історії України, 

м. Харкова, Харківського університету, бібліотеки; книгознавчі дослідження, розкриття 

провенієнцій, маргіналій на рідкісних виданнях; 

✔ організація та участь у науково-практичних семінарах, презентаціях, вебінарах; 

✔ застосування інформаційних технологій у роботі бібліотеки;  

✔ створення власних цифрових ресурсів; 

✔ укладання бібліографічних покажчиків;  

✔ підготовка статей про діяльність бібліотеки. 

Завдяки підтримці МОН України, постійно продовжується робота зі збереження 

наукового об’єкта, що має статус національного надбання, «Фонд книжкових пам’яток 

Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна».  

Проведено реставрацію українського стародруку з дотриманням національних і 

світових норм збереження рукописного надбання у Центрі консервації і реставрації 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Тріодь цвітна. – Чернігів, 

1685. – [ 1 ] с., 419 арк. 

Важливим є застосування превентивних заходів зі збереження документів: 

продовжується створення цифрових копій однієї з перших харківських газет ХІХ – поч. 

ХХ ст. з метою подальшої консервації оригіналів для їх збереження, а також 

забезпечення вільного доступу до їх повних текстів через інтернет для використання 

у наукових дослідженнях істориків, краєзнавців та інших не тільки в Україні, а й за її 

межами. Оцифровано та розпізнано тексти, представлено створену цифрову колекцію 

газет (загалом 62 599 сторінок, з них 5375 у 2022 р.) у відкритій повнотекстовій базі 

даних з пошуком у текстах за ключовими словами «Електронний архів періодичних 

видань Karazin.Back2News» http://karazin.back2news.org  на сайті бібліотеки у вільному 

доступі.   

http://karazin.back2news.org/
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Громадська організація Фонд культури та інновацій «Футура» та ЦНБ у 2022 р. 

подали заявку 5CUH12-32046 на грантовий  проєкт Українського культурного фонду 

під назвою «Історія країни на шпальтах газет». Проєкт спрямований на розширення 

«Електронного архіву оцифрованих періодичних видань Karazin.Back2News», який було 

започатковано 2018 року за підтримки Українського культурного фонду і четвертий 

рік активно використовується в Україні та за її межами. Метою є збереження 

унікальних оригіналів газет ХІХ–ХХ ст., що видавалися на території України, надання 

широкій громадськості необмеженого безкоштовного онлайн-доступу до національних 

культурних цінностей. Проєкт пройшов перший важливий етап конкурсного відбору, 

але подальші етапи були призупинені 24 лютого 2022 року у зв’язку з російським 

вторгненням. 

Продовжується застосування превентивної, фазової консервації як технології 

збереження унікальних документів: придбання і застосування спеціальних картонно-

паперових та інших матеріалів для реставрації та ремонтно-палітурних, консерваційно-

реставраційних робіт, придбання тек, футлярів, коробок, контейнерів, що дозволяє 

забезпечити технологію зберігання унікальних документів так, як це практикується 

в найкрупніших світових бібліотеках.  

Паралельно досліджується фізичний стан фонду книжкових пам’яток: проведення 

моніторингу рукописних документів з метою вивчення їх стану збереженості для 

подальшої консервації і реставрації. Історико-книгознавчі дослідження стосувалися як 

окремих видань із фонду книжкових пам’яток, так і колекційних комплексів. 

Створюються паспорти на колекції книжкових пам’яток з попримірниковим описом та 

з урахуванням особливостей друку, оправи, побутування у часі, наявності провенієнцій 

та маргіналій.  

У 2022 р. представлено 11 публікацій працівників ЦНБ, у тому числі дві у Віснику 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. «Історія України. 

Українознавство: історичні та філософські науки». В рамках співпраці між бібліотекарями 

Польщі та України отримано пропозицію про підготовку статей для фахового 

електронного польського видання „BIULETYN EBIB” та до провідних міжнародних 

наукових часописів з бібліотекознавчої тематики: „Polish Libraries”, „Rocznik Biblioteki 

Narodowej”, „Notes Konserwatorski". 

Бібліографічні покажчики 2022 р., у яких брали участь фахівці бібліотеки: 
 Небесні каразінці: викладачі, студенти, випускники Каразінського 

університету, які загинули під час російсько-української війни (2014 – листопад 2022 

року) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад. С. Б. Глибицька. – Харків, 2022. – 4 с. – 

Режим доступу: URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17632 

 

Бібліографічні покажчики, що планується завершити до кінця 2022 р.: 
 Біобібліографічний словник учених Харківського університету. Т. 3. Філологи. 

ХХ – початок ХХІ століття. Вип. 2. Підготовчий факультет для іноземних громадян ; 

Деканат з роботи з іноземними студентами основних факультетів, аспірантами та 

стажистами (Навчально-науковий інститут міжнародної освіти) (1961–2021) ; Додаток 

до вип. 1 / авт.-уклад. С. Б. Глибицька ; наук. ред. В. Г. Меліхов ; ред. А. О. Давидова, 

С. П. Домніч ; бібліогр. ред. Ю. Ю. Полякова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 

733 с. : іл. 
 «Війна: Харків та Харківська область : Хроніка подій у посиланнях за пів року 

війни (24.02.2022–31.08.2022)». 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/17632
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 Василь Назарович Каразін: бібліогр. покажч. / уклад. Е. С. Беркович, 

Л. І. Гуревич, В. А. Станишевський, Р. І. Штраймиш, В. Д. Прокопова, О. А. Узбек, О. І. Вовк, 

Ю. Ю. Полякова ; передм. О. І. Вовк ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. – Харків : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2023. 

Передано до друку у 2022 р.: 
 Харківська школа історичної болгаристики: (до 175-річчя наукової традиції) : 

бібліогр. покажчик / уклад. О. С. Журавльова, М.  Г. Станчев, С. Ю. Страшнюк ; вступ. 

ст. С. Ю. Страшнюка ; наук. ред. С. Ю. Страшнюк ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька, 

Ю. Ю. Полякова /Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Болгарська академія наук. – 

Харків; Софія, 2022. 
 Польські стародруки XVI–XVIII ст. у фонді Центральної наукової бібліотеки 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : каталог / укладач 

І. Кононенко ; наук. ред.: І. Цибаровська-Римарович, В. Валецький ; автори вступ. 

ст. І. Журавльова, В. Валецький ; бібліогр. ред.: Ю. Полякова, С.  Сіесс-Кшишковський, 

О. Ярко / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Ягеллон. ун-т, Наук.-

дослід. центр пол. бібліографії імені Естрейхерів. – Харків; Краків, 2022. 

 

Фахівці ЦНБ брали участь у таких вебінарах, конференціях, стажуваннях: 

у вебінарі «Гендер та цифрові технології в науці», який проводився в рамках International 

Girls in ICT Day; симпозіумі у он-лайн форматі «Бібліотеки України в Умовах Російсько-

Української Війни» SJSU: School of Information (США); вебінарі з Бібліотекою Університету 

Йорка (Велика Британія) на тему: «Бібліотека Йоркського університету і Центральна 

наукова бібліотека Каразінського університету»; у Всеукраїнській науково-практичній 

бібліотечній конференції «Бібліотека у сучасному інформаційному просторі: проблеми та 

перспективи» (до 100-річчя створення бібліотеки Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського»); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Пам'ятки писемності та культури: вивчення, 

збереження, популяризація» до 100-річчя Музею книги відділу рідкісних видань та рукописів 

Одеської національної наукової бібліотеки; VІІ Всеукраїнській науковій конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 205-річчя від дня народження 

М. І. Костомарова» кафедри українознавства філософського факультету, відділу 

українських студій імені Д. І. Багалія центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; конференції, яку проводила 

Наукова бібліотека Польської академії знань і Польської академії наук у Кракові «Explicitus 

est liber: dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800/. Explicitus est liber. Спадщина друкарського 

мистецтва до 1800 року»; відбулося стажування з метою підвищення кваліфікації у відділі 

забезпечення колекцій (секції консервації) Бібліотеки Ягеллонського університету.  

Науково-методична робота бібліотеки спрямована на сприяння науковій 

діяльності фахівців, розвитку їх творчої ініціативи, удосконаленню бібліотечно-

інформаційних послуг на основі використання інформаційних технологій.  

ЦНБ очолює Харківське зональне методичне об'єднання бібліотек закладів вищої 

освіти III-IV рівнів акредитації. На кінець 2022 року – це 29 бібліотек вишів державної 

форми власності Харківської, Полтавської і Сумської областей. Головне завдання ЦНБ 

як методичного центру – надавати постійну науково-дослідну, науково-методичну та 

організаційну підтримку інноваційній діяльності бібліотек закладів вищої освіти 

регіону у співпраці з Українською бібліотечною асоціацією та професійними 
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бібліотечними об’єднаннями. Сукупний бібліотечний фонд бібліотек Об′єднання 

налічує понад 22 млн одиниць зберігання документів.  

Серед бібліотек об’єднання у результаті російського вторгнення найбільш 

постраждали бібліотеки Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди, 

Харківського національного біотехнологічного університету, Харківського національного 

університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Сумського державного університету. Всі 

бібліотеки об’єднання працюють у змішаному режимі, для Методичного центру Наукової 

бібліотеки імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка було підготовано аналітичну 

довідку про пошкодження приміщень бібліотек та організацію їх роботи під час воєнного 

стану. 

Незважаючи на складні умови, накопичуючи досвід роботи під час війни, 

бібліотека продовжує функціонувати, перебудовує напрямки робіт щодо виконання 

всіх функцій для забезпечення науково-освітнього процесу університету.  
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VIII. ПРИЙОМ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

8.1. Прийом на навчання до університету у 2022 році (бакалаврат 

і магістратура) 

Вступ та конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти у 2022 році здійснювався за результатами: 

– національного мультипредметного тесту (НМТ, 2022), 

– зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО, 2019-2021), 

– індивідуальної усної співбесіди (ІУС) для вступників з особливо небезпечних 

територій (ОНТ), а також деяких інших пільгових категорій, відповідно до Правил 

прийому. 

Вступники з результатами НМТ мали результати тестування з трьох загально-

освітніх дисциплін: української мови, математики та історії України. Вступники, які мали 

право на ІУС, складали в університеті усні іспити з цих же предметів. До конкурсної суми 

балів ці складові входили з коефіцієнтами, визначеними в «Порядку прийому на 

навчання...» для кожної спеціальності окремо. 

Вступники, які мали ЗНО, використовували при вступі результати з тих дисциплін, 

які були необхідними для вступу в 2021 році.   

Конкурсний відбір осіб на навчання задля здобуття ступеня бакалавра (магістра 

медичного спрямування) за рахунок державного бюджету проводився за результатами 

НМТ (ЗНО або ІУС). 

Для вступу на навчання за контрактом для спеціальностей галузей 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 

12 «Інформаційні технології», 22 «Охорона здоров'я», 24 «Сфера обслуговування», 

28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», 

035 «Філологія» (за винятком спеціалізації з української мови та літератури) використо-

вувалися результати НМТ (ЗНО або ІУС) та результати розгляду мотиваційних листів, на 

інші спеціальності – тільки результати розгляду мотиваційних листів.  

Прийом абітурієнтів, які вступали на навчання на основі повної загальної 

середньої освіти, здійснювався: 

– на денну форму за 54 спеціальностями (спеціалізаціями) та 108 освітніми 

програмами, 

– на заочну форму за 32 спеціальностями (спеціалізаціями) та 54 освітніми 

програмами. 

Дві нові спеціальності, за якими проводився набір студентів у 2022 році: 

– 126 «Інформаційні системи та технології», 

– 201 «Агрономія». 

Денна форма здобуття освіти, вступ на навчання за державним замовленням. 

Максимальний обсяг державного замовлення становив 1697 місць, на які було 

отримано 1169 рекомендацій та зараховано 1054 особи (1201 після переведення 

з контракту на бюджет, станом на 18 жовтня 2022 року). У 2021 р. максимальний обсяг 

державного замовлення був 1623, отримано 1322 рекомендації, на які було зараховано 

1156 осіб. 

Від абітурієнтів, які претендують на зарахування за квотою-2, було подано 

2809 заяв (у 2021 році – близько 250), з них зараховано на місця державного 

замовлення 550 осіб (у 2021 році – 91).  
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Таблиця 8.1 

Кількість заяв від вступників та зарахованих для здобуття ступеня бакалавра  

за 2019–2022 роки вступу 

  2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

ОС бакалавр (магістр медичного спрямування),  денна форма 

Загальний ліцензований обсяг  5013 5172 5495 5445 

Кількість заяв (всього) 19006 22085 31007 7439 

Зараховано (держзамовлення) 1153 1270 1392 1203 

Зараховано (контракт) 1176 1570 1723 699 

ОС бакалавр, заочна форма 

Загальний ліцензований обсяг  1037 1098 1189 870 

Кількість заяв (всього) 1170 1355 2193 874 

Зараховано (держзамовлення) 16 9 13 23 

Зараховано (контракт) 181 264 324 236 

 

Конкурс у цілому по університету на денну форму здобуття освіти на місця 

державного замовлення складав 2.8 заяв на місце (у 2021 р. – 19.1, у 2020 році – 14.2). 

Найбільший конкурс був за такими спеціальностями: 

– 061 «Журналістика» – 12.31; 

– 293 «Міжнародне право» – 11.33; 

– 081 «Право» – 9.65; 

– 075 «Маркетинг» – 8.41; 

– 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 8.38; 

– 292 «Міжнародні економічні відносини» – 8.20; 

– 053 «Психологія» – 7.77; 

– 034 «Культурологія» – 7.3; 

– 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» – 7.24; 

– 035 «Філологія» «035.065 східні мови та літератури (переклад включно), 

перша – китайська» – 7.13. 

У цілому кількість зарахованих на навчання на основі повної загальної середньої 

освіти за денною і заочною формами становить 2194 особи (у 2021 р. – 3452 особи, 

у 2020 р. – 3138). 

Прийом для здобуття ступеня бакалавра також здійснювався на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Таких вступників було зараховано за 

денною формою 16 осіб, за заочною формою – 37 осіб. 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі диплома бакалавра (або тих, хто 

успішно отримує цей ступінь не менше одного року, друга вища освіта) було 

зараховано за денною формою 13 осіб, за заочною формою – 68 осіб.  

Прийом абітурієнтів, які вступали на навчання для здобуття ступеня магістра, 

здійснювався за 45 спеціальностями (спеціалізаціями): 

– денна форма: спеціальностей – 45, освітніх програм – 112 (ОПП – 98, ОНП – 14), 

– заочна форма: спеціальностей – 36, освітніх програм – 72 (ОПП – 71, ОНП – 1). 

У 2021 році всього було 46 спеціальностей та 106 магістерських програм. 
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Таблиця 8.2 

Кількість заяв від вступників та зарахованих для здобуття ступеня магістра  

за 2019–2022 роки вступу 

  2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 

ОС  магістр,  денна форма 

Загальний ліцензований обсяг  2385 2584 2649 2500 

Кількість заяв (всього) 2084 1954 2244 2498 

Зараховано (держзамовлення) 626 439 501 654 

Зараховано (контракт) 240 350 265 563 

ОС  магістр,  заочна форма  

Загальний ліцензований обсяг  938 971 1773 1705 

Кількість заяв (всього) 684 1150 1779 1117 

Зараховано (держзамовлення) 29 20 68 38 

Зараховано (контракт) 323 422 661 491 

 

Кількість наданих місць державного замовлення до магістратури (станом на 

1 грудня 2022 року) становила: 

– денна форма – 519 (ОПП) та 50 (ОНП), 

– заочна форма – 19 (ОПП) та 50 (ОНП). 

У 2021 р. всього за денною формою було надано 501 держбюджетне місце, за 

заочною – 68.  

Відповідно до «Порядку прийому на навчання...» для конкурсного відбору осіб на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 

– 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

– 06 «Журналістика», 

– 07 «Управління та адміністрування», 

– 24 «Сфера обслуговування», 

– 28 «Публічне управління та адміністрування», 

– 29 «Міжнародні відносини» 

використовувалися результати магістерського тесту навчальних компетенцій 

(МТНК), а також результати фахових вступних випробувань та розгляду мотиваційних 

листів. 

Для вступу на спеціальності 08 «Право» та 291 «Міжнародне право» 

використовувалися результати магістерського комплексного тесту (МКТ). 

Для вступу на навчання за іншими спеціальностями на місця держзамовлення 

використовувалися фахові екзамени та мотиваційні листи, а на місця за контрактом – 

тільки результати розгляду мотиваційних листів. 

За рішенням Приймальної комісії університету всі фахові вступні випробування 

були проведені у системі дистанційного навчання Moodle. 

Відповідно до «Порядку прийому на навчання...» певна категорія вступників 

з реєстрацією на особливо небезпечній території мала можливість вступу до 

магістратури без фахових іспитів як на навчання з фінансуванням за рахунок 

державного бюджету, так і на умовах контракту. 
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Серед тих, хто вступив на навчання на перший курс (бакалавр, магістр) 

університету, найбільша кількість людей зареєстрована у Харківській, Київській, 

Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях (табл. 8.3). 

 

Таблиця 8.3 

Місце реєстрації абітурієнтів, які вступили на навчання до університету 

Область 
Бакалавр, магістр (ПЗСО) Магістр 

Денна Заочна Усього Денна Заочна Усього 

АР Крим 1 0 1 1 0 1 

Вінницька 13 2 15 2 0 2 

Волинська 7 0 7 0 0 0 

Дніпропетровська 94 9 103 42 9 51 

Донецька 82 20 102 73 12 85 

Житомирська 1 0 1 1 0 1 

Закарпатська 3 0 3 1 0 1 

Запорізька 47 7 54 31 4 35 

Івано-Франківська 8 1 9 0 1 1 

Кіровоградська 16 3 19 5 1 6 

Київська 105 13 118 20 27 47 

Луганська 27 6 33 25 7 32 

Львівська 11 0 11 4 0 4 

Миколаївська 17 1 18 6 2 8 

Одеська 23 3 26 5 5 10 

Полтавська 80 10 90 29 14 43 

Рівненська 4 1 5 3 0 3 

Сумська 39 8 47 22 3 25 

Тернопільська 2 0 2 2 2 4 

Харківська 1260 164 1424 926 429 1355 

Херсонська 17 1 18 10 2 12 

Хмельницька 10 2 12 1 1 2 

Черкаська 14 1 15 2 1 3 

Чернівецька 6 1 7 0 0 0 

Чернігівська 15 3 18 3 3 6 

Всього: 1902 256 2158 1214 523 1737 

 

8.2. Прийом до аспірантури та докторантури 
Прийом до аспірантури та докторантури в 2022 здійснювався відповідно до Умов 

прийому Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 2022 року.  
Наказом Міністерства освіти і науки України 2022 р. університету було доведено 

план прийому до аспірантури у кількості 62 місця за рахунок коштів бюджетного 
фінансування (в тому числі 52 на очну (денну) форму навчання та 10 місць на очну 
(вечірню) форму навчання).  
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Планові показники прийому до аспірантури в 2022 році за рахунок коштів 
бюджетного фінансування були виконані у повному обсязі. 

У цілому за всіма ОНП підготовки докторів філософії було прийнято 205 осіб, 
у тому числі 154 за очною денною формою навчання (з них 107 осіб за кошти фізичних 
осіб), 13 за очною вечірньою формою навчання (з них 3 особи за кошти фізичних осіб), 
34 за заочною формою навчання (табл. 8.4). 

Таблиця 8.4 

Показники прийому до аспірантури у 2022 році за спеціальностями  

та освітньо-науковими програмами 

Назва спеціальності, ОНП 
План Факт 

денна вечірня денна вечірня 
Заочна 

(контракт) 

032 Історія та археологія 1 0 1 0 0 

033 Філософія  
1 0 8 

(з них 7 контракт) 
0 3 

035 Філологія Германські 
мови 

2 0 
2 0 0 

035 Філологія Українська мова 
та література, слов’янські мови 
та літератури, світова 
література 

1 0 

1 0 0 

051 Економіка 
2 0 8 

(з них 6 контракт) 
0 1 

052 Політологія 
1 0 4 

(з них 3 контракт) 
0 0 

053 Психологія 
1 0 3 

(з них 2 контракт) 
0 0 

054 Соціологія 
1 0 2 

(з них 1 контракт) 
0 1 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

2 0 6 
(з них 4 контракт) 

0 1 

073 Менеджмент 
1 0 9 

(з них 8 контракт) 
0 5 

081 Право 
0 0 16 

(з них 16 контракт) 
0 4 

091 Біологія 
4 0 6 

(з них 2 контракт) 
0 0 

101 Екологія 1 0 1 0 0 

102 Хімія  
1 0 2 

(з них 1 контракт) 
0 0 

103 Науки про Землю  
2 0 18 

(з них 16 контракт) 
0 1 

104 Фізика та астрономія 
2 0 3 

(з них 1 контракт) 
0 0 

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали 

6 0 14 
(з них 8 контракт) 

0 0 

106 Географія 
2 0 6 

(з них 4 контракт) 
0 0 

111 Математика 1 0 1 0 0 

122 Комп’ютерні науки 
4 1 10 

(з них 6 контракт) 
1 0 

125 Кібербезпека  
1 0 2 

(з них 1 контракт) 
0 0 

153 Мікро- та наносистемна 
техніка 

1 0 
1 0 0 

222 Медицина  
4 0 6 

(з них 2 контракт) 
0 5 
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Продовження таблиці 8.4 

281 Публічне управління та 
адміністрування 

8 9 15 
(з них 7 контракт) 

12 
(з них 3 

контракт) 

9 

292 Міжнародні економічні 
відносини 

1 0 10  
(з них 9 контракт) 

0 3 

293 Міжнародне право 
0 0 3 

(з них 3 контракт) 
0 1 

Разом 52 10 158 13 34 

 62 205 

 

Університету було доведено план прийому до докторантури за рахунок 

бюджетного фінансування у кількості 5 місць. Планові показники прийому до 

докторантури у 2022 р. за рахунок бюджетного фінансування були виконані у повному 

обсязі. Зараховано до докторантури 7 осіб (у тому числі 2 за рахунок коштів фізичних 

осіб) (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 

План прийому до докторантури 
Спеціальність План Факт 

035 Філологія 2 2 

052 Політологія 1 1 

061 Журналістика 1 1 

091 Біологія 1 1 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 0 1 

125 Кібербезпека 0 1 

Разом 5 7 

 

8.3. Прийом на навчання іноземних громадян 
Для здобуття ступеня бакалавра з фінансуванням підготовки за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб зараховано на денну форму здобуття освіти 
33 іноземних громадянина (у 2021 році – 120 осіб), на заочну форму здобуття освіти – 
0 іноземних громадян (у 2021 році – 26 осіб). Для здобуття ступеня магістра медичного 
спрямування за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб зараховано 
26 іноземних громадян (у 2021 році – 973 особи). На навчання для здобуття ступеня 
магістра за іншими спеціальностями зараховано за денною формою 44 іноземних 
громадянина, за заочною формою – 0 осіб (у 2021 році, відповідно, 55 та 1 особа). На 
навчання для здобуття ступеня доктора філософії зараховано 0 іноземних громадян 
(у 2020 році – 1 особа, у 2021 році – 9). Усього у 2022 році було зараховано на навчання 
103 іноземних громадянина (у 2021 році – 1184). 
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IX. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Інформаційна діяльність Каразінського університету у 2022 році відбувалася 

в складних умовах пандемічних обмежень, а з 24 лютого – в умовах війни, коли Харків 

опинився в зоні активних бойових дій та під постійними ворожими обстрілами 

цивільних об’єктів. Центр зв’язків з громадськістю забезпечував кризові комунікації 

університету, з акцентом на інформування зовнішньої громадськості про роботу 

Каразінського університету в умовах війни, на протидію фейкам та численним 

недостовірним повідомленням, підтримку внутрішньої корпоративної комунікації, на 

привернення уваги міжнародної спільноти до долі університету та роботи по 

залученню потенційних абітурієнтів. 

Початок нового 2022 року ознаменувався позитивними інформаційними подіями, 

а саме:  

– 12 січня 2022 року відбувся онлайн-випуск магістрів університету із онлайн-

трансляцією заходу (https://youtu.be/IzuWcMU7-38), враховуючи пандемічні 

обмеження; 

– 28 січня 2022 року відбулося урочисте святкування 217-річниці з відкриття 

Каразінського університету – з онлайн-трансляцією, почесними гостями в університеті, 

врученням звання Почесного доктора Сергію Жадану та відеопривітанням від 

випускників з усіх континентів (https://youtu.be/vdrpC0HyZ7A); 

– 2 лютого було проведено День байбака на біологічній станції Каразінського 

університету у с. Гайдари, що мало широке медійне висвітлення; 

– 16 лютого каразінська спільнота приєдналась до всеукраїнської акції з нагоди 

Дня єднання та виконала гімн України.  

З початком війни, яка докорінно змінила життя університету, центр зв’язків 

з громадськістю також зайнявся фото та відеофіксацією руйнувань Каразінського 

університету від ворожих обстрілів. Зокрема 30 березня 2022 року була здійснена 

фотофіксація руйнувань навчальних корпусів університету та 2-х гуртожитків, 

1 червня 2022 року – корпусу інституту «Фізико-технічний факультет» та 

університетської клініки на П’ятихатках.   

Початок війни значно змінив всі аспекти життя, зокрема і перебіг вступної 

кампанії. Незважаючи на всі складнощі, у межах підготовки до Вступної кампанії – 

2022 у співпраці з Університетською медіастудією була проведена «Онлайн-зустріч 

абітурієнтів з Каразінським університетом» (28–29 травня 2022 року) з трансляцією 

заходів з Харкова. У межах підготовки до онлайн-зустрічі, з метою збору глядачів 

(учасників), було проведено промо-кампанію напередодні. За результатами трьох 

хвиль таргетованої реклами вдалося охопити  286 911 унікальних користувачів 

соціальних медіа з Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Сумської, 

Кіровоградської, Херсонської, Черкаської областей, таргетованих за ознаками 

потенційних абітурієнтів та їх батьків. Також була серія публікацій у групі телеграм-

каналів з анонсом та зверненнями відомих людей (Святослав Вакарчук, Фагот з ТНМК, 

Сергій Жадан) із загальним охопленням у 2 085 700 переглядів. 

Під час онлайн-зустрічі було проведено 24 прямі ефіри з презентацією саме 

університету, а також 23 факультетів та інститутів, правил прийому до університету, 

з майстер-класом щодо підготовки мотиваційного листа. Онлайн-зустріч мала понад 

58 тисяч переглядів у 3-х соціальних медіа (Facebook, YouTube, Instagram). Було 

https://youtu.be/vdrpC0HyZ7A
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сформовано базу даних на 1 488 потенційних абітурієнтів, які залишили понад 

3 000 питань у формі та під час прямих ефірів.  

В рамках інформаційного супроводу Вступної кампанії – 2022 було проведено 

серію прямих ефірів в Instagram з підготовки до НМТ – національного 

мультипредметного тесту з української мови, історії України та математики. Протягом 

червня та липня щотижня проводилося по 3 ефіри – загалом було проведено 24 прямі 

ефіри з загальним охопленням у 40 325 переглядів. 

Додатковий прямий ефір було проведено 10 липня 2022 року щодо особливостей 

вступу до Каразінського («Як вступити до Каразінського університету»), під час якого 

було представлено освітні можливості університету, особливості Вступу–2022 та 

поради з написання мотиваційного листа. Проведенню прямого ефіру також 

передувала рекламна кампанія із загальним охопленням 201 088 унікальних глядачів 

та із 629 зареєстрованими для участі абітурієнтами. Прямий ефір набрав понад 

8 000 переглядів у 3-х соціальних медіа (Facebook, YouTube, Instagram). 

Ще одним напрямом була онлайн-презентація IT-спеціальностей Каразінського 

університету за підтримки IT Cluster із загальною кількістю переглядів понад 

2 700 (Facebook, Instagram, YouTube університету та YouTube IT Cluster). Також 

підготовлено інформаційне наповнення для сторінки про університет на Порталі для 

абітурієнтів (IT Cluster). 

Завдяки спільній роботи приймальної комісії університету, приймальних комісій 

факультетів і інститутів, а також інформаційній роботі центру зв’язків з громадськістю 

в результаті Вступної кампанії-2022 до університету було набрано 2 194 бакалаври та 

1 608 магістрів, 189 аспірантів, що є гарним показником, зважаючи на ситуацію в 

Харкові як прифронтовому місті. 

Влітку разом з університетською медіастудією забезпечено проведення 

урочистого онлайн-випуску студентів, а 3 жовтня 2022 року було проведено урочисту 

онлайн-посвяту у першокурсники Каразінського університету (з загальною кількістю 

переглядів 3 244 в YouTube та Facebook). Також в офлайн-форматі було проведено 

посвяту в студенти в філіалі університету у м. Мюнхен. 

Центр зв’язків з громадськістю інформаційно супроводжував діяльність 

Каразінського гуманітарного штабу, який працює з перших днів війни для того, щоб 

оперативно допомагати студентам, працівникам університету та членам їхніх родин. 

З початку війни було запущено кампанію "Help Karazin University" – збір пожертвувань 

від випускників та партнерів, а також всіх небайдужих для допомоги студентам, 

викладачам і працівникам Каразінського університету, які постраждали від російських 

обстрілів під час війни, а також збір коштів для майбутнього відновлення пошкодженої 

інфраструктури університету. Влітку ця ініціатива трансформувалася у створення 

благодійного фонду "Kharkiv Karazin University Foundation". Співробітники центру 

зв’язків з громадськістю створили сайт для фонду (karazin.foundation).  

– 3 листопада відбулася потужна презентація благодійного фонду, мета якого – 

підтримка університету та його спільноти у скрутні воєнні й повоєнні часи 

(https://youtu.be/dGXaCOD5G30). Відеозапис з презентації фонду «Каразінський 

університет – до і під час війни» (https://fb.watch/hdELLLhAdW/) отримав потужний 

всеукраїнський резонанс в соціальних медіа (зокрема в Facebook – 151 тис. переглядів, 

308,9 тис. охоплення); 

https://fb.watch/hdELLLhAdW/
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– 28 серпня музиканти з Харкова, струнне тріо "Semplice", серед яких диригент 

"Karazin Orchestra" Тетяна Богатирьова, зіграли благодійний концерт у рідному місті-

герої з метою збору пожертв для підтримки Каразінського університету; 

– 11 листопада відбувся благодійний концерт гурту "PROBASS ∆HARDI" у рамках 

благодійного туру університетами України. Виступ в університеті був проведений 

з метою зібрати кошти на підтримку Каразінського університету. З нагоди Дня 

народження Каразінського Почесний доктор університету Сергій Жадан провів у Києві 

благодійний концерт, гроші з якого передав університету на відновлення бібліотеки, 

постраждалій від війни; 

– З лютого 2022 року запущено партнерський проєкт – магазин сувенірної 

продукції "KarazinShop» (shop.karazin.ua), місією якого є популяризувати Каразінський 

університет у його візуальній складовій, допомогти людям ідентифікувати себе 

з університетом і залишити згадку про нього не лише у пам’яті. Проєкт бере участь в 

акумуляції на відбудову університету.  

З перших днів війни налагоджено комунікації всередині колективу – створені та 

адмініструються необхідні чати для кризового внутрішньокорпоративного 

спілкування та вирішення оперативних питань. 

Для моральної підтримки каразінської спільноти, особливо під час війни, було 

створено низку мотиваційних відео, зокрема привітання до Міжнародного жіночого 

дня 8 березня (мелодія "Por Una Cabeza" у виконанні університетського оркестру 

"Karazin Orchestra"), «Віримо у Перемогу», «Україна, Харків, Каразінський – вистоять!», 

кавер Kalush Orchestra "Stefania" у виконанні Каразінського студентського оркестру, 

запущено відеопроєкт «Каразінці. Освіта попри війну». Значного всеукраїнського 

медійного поширення тримало відео – парафраз на тему «Ой, у лузі червона калина» 

струнного тріо "Semplice" (168,2 тис. переглядів із загальним охопленням 454,3 тис., 

з геолокацією демонстрації у Львівській, Київській, Дніпропетровській, Харківській, 

Івано-Франківській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській та Хмельницькій 

областях). 

За сприяння Каразінського університету у квітні–травні 2022 року було запущено 

спільний проєкт – Kharkiv Media Hub – комунікаційна платформа, метою якої 

є підтримка роботи українських та іноземних медіа в Харкові та регіоні в умовах війни. 

Kharkiv Media Hub є мережевим підрозділом Ukraine Media Center, який працює також у 

Києві та Львові. Він став місцем проведення заходів для українських та іноземних 

журналістів: відбуваються брифінги представників влади та громадського сектору, 

проходять експертні дискусії та культурні заходи, благодійні концерти. Зокрема 

у стінах Каразінського університету 17 травня відбувся рок-фестиваль «Музика опору», 

організований за ініціативи Сергія Жадана. Серед учасників — Святослав Вакарчук, 

ТНМК, «Жадан і Собаки» й низка відомих українських рок-гуртів. 

17 листопада каразінська спільнота святкувала 218-річчя від дня заснування 

Каразінського університету та Міжнародний день студента. Було проведено серію 

онлайн-заходів для студентів університету – 2 флешмоби та онлайн-квест 

університетськими місцями.   

Під час звітного періоду ситуація навколо інформаційної активності 

Каразінського університету характеризувалася як досить непроста. Університет 

пройшов через низку репутаційних випробувань, що, незважаючи на складні умови 

воєнного часу, відкрили можливості для належного висвітлення діяльності та потреб 
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університетської спільноти. Продовжилась підтримка розгалужених інформаційних 

потоків, трансляція позитивних, нейтральних і нейтралізуючих негативну тональність 

повідомлень.  

За 2022 рік моніторинг прес-служби виявив близько 4 000 публікацій. Наразі 

наявне оперування приблизними даними (табл. 9.1).  

Таблиця 9.1 

Щомісячна кількість публікацій 

Місяць Загальна кількість публікацій 

Січень 471 

Лютий 852 

Березень ~ 500 

Квітень ~ 430 

Травень ~ 380 

Червень ~ 394 

Липень 203 

Серпень 104 

Вересень 185 

Жовтень 103 

Листопад 225 

Грудень … 

Всього: ~ 3847 

 

Із початком війни медіаактивність Каразінського університету була значно 

переформатована. У першу чергу зусилля з інформування громадськості були 

спрямовані на висвітлення позиції спільноти університету проти російської агресії, 

ситуації з нанесенням ворожих ударів по будівлях університету, фіксації та 

оприлюднення даних про жертви серед студентів, викладачів і випускників, діяльність 

проєкту "Help Karazin University" та гуманітарного штабу, створеного в університеті 

задля збору й надання допомоги співробітникам і студентам. Від початку війни ректор 

і представники університету регулярно брали участь у випусках сюжетів 

в національному марафоні теленовин «Єдині новини» та інформували громадськість 

про поточну ситуацію та подальші вектори діяльності університету. 

Серед позитивних інформаційних приводів також слід зазначити роботу із 

просування новин про благодійний аукціон, організований випускницею і співробітницею 

університету, Параолімпійською чемпіонкою Мариною Литовченко, участь студентської 

команди університету у футзальних змаганнях на Європейських університетських іграх 

тощо. Наприкінці року найбільш затребуваними у медіа темами були такі: початок нового 

навчального року та формати навчання студентів, презентація благодійного Фонду 

Каразінського університету, визволення з-під російської окупації університетського 

бабака Тимка, відновлення роботи «Уніфехту» та інші. 
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9.1. Університет у національному та міжнародному медіапросторах 

Прес-служба отримувала та опрацьовувала численні запити від журналістів 

з Великої Британії, США, Японії, Італії, Німеччини тощо. Інтерв’ю ректора, викладачів, 

науковців університету були розміщені в провідних міжнародних виданнях – ZDF 

(Німеччина), TheScientist, TheTimesofIsrael (Ізраїль), TheGuardian (США), TVNZ (Нова 

Зеландія), LaSexta (Іспанія), SkyNewsItaly (Італія) тощо. Особлива увага з боку 

іноземних медіа була прикута до питань наслідків російської агресії для спільноти 

університету, а також подальших планів відновлення та розбудови.  

У національному медіапросторі про університет публікували інформацію 

ІА «Інтерфакс-Україна», ІА «Укрінформ», ІА УНН, ІА УНІАН, «Урядовий кур’єр», 

ІА «Українська правда», «Дзеркало тижня», «ВВС Україна», «Forbes. Ukraine», ТРК 

«Україна», «Перший незалежний», «ICTV», «5 канал», «Прямий», «24 канал», «1+1», «СТБ», 

«ВВС Україна», «Суспільне». Найбільш активно у висвітленні життя університету брали 

участь такі регіональні інтернет- та офлайн-видання: «Вечерний Харьков», ТК «Simon» 

(МГ «Об’єктив»), НСТУ «UA: Харків», «Depo.Харків», ІА «Status Quo», «KHARKIV Today», 

«NewsRoom», «Главное», «Город Х», АТН, Р1, «Харьковские известия», «Думка Медіа» тощо. 

Зазначимо також, що значне висвітлення подій університету після 24 лютого відбувалося 

у національних («Труха Україна») та регіональних Телеграм-каналах («ВЕХА Харьков», 

«Труха Харків», «Харьков 1654», «Харків Life Україна», «Харков LIVE» тощо). 

Загальна кількість медійних матеріалів за 2022 рік налічує 36 міжнародних 

публікацій (як друкованих, так і відеоповідомлень), 58 регіональних, 26 національних, 

15 регіональних телеетерів та 12 регіональних радіоетерів.  

Великі зусилля були спрямовані на проведення антикризових комунікацій для 

нівелювання негативних повідомлень про Каразінський університет. Зокрема були 

зроблені належні інформаційні роз’яснення та ліквідація наслідків появи панічних 

повідомлень стосовно пожеж у корпусах університету. Однією із гучних тем 

у інформаційному просторі країни, яка потребувала реагування та інформаційної 

корекції, стала тема можливої евакуації університету з Харкова через війну. До медіа 

було трансльовано позицію спільноти університету, з редакціями медіа були уточнені 

попередні негативні повідомлення.  

Високу зацікавленість медіа продовжили  демонструвати до експертної думки 

представників університету. За цим напрямом прес-служба забезпечувала надання 

коментарів членів ректорату щодо нагальних питань організації навчального процесу, 

дотримання карантинних обмежень, побудови комунікацій між адміністрацією та 

студентами й викладачами, висвітлення позиції адміністрації у кризових ситуаціях, 

поглядів ректора щодо подальших планів діяльності університету.  

 

9.2. Наповнення та супровід веб-сайту університету 

Підтримка сучасних інформаційних технологій посідає провідне місце у діяльності 

університету. Незважаючи на війну, станом на 30 листопада 2022 року університет має 

понад 160 сайтів, що репрезентують його діяльність та забезпечують інформаційну 

підтримку роботи з основними цільовими аудиторіями університету. Серед них – веб-

сайти університету, Вченої ради, вступної кампанії (для громадян України та іноземних 

громадян), наукової періодики, Центральної наукової бібліотеки, факультетів, 

навчально-наукових інститутів, кафедр, науково-дослідних інститутів, інших 

підрозділів та університетських проєктів. 
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Через знеструмлення серверів унаслідок ворожого ракетного удару по площі 

Свободи 1 березня 2022 року відбулося відключення частини веб-ресурсів 

університету до моменту відновлення університетського хостингу та переносу цих веб-

ресурсів до нового хмарного середовища. Новий сайт університету karazin.ua, який 

працював на зовнішньому хостингу, функціонував без збоїв та з березня 2022 року є 

основним, офіційним сайтом університету, як і планувалося до війни, з виведенням в 

архів колишнього сайту univer.kharkiv.ua (доступний за посиланням old.karazin.ua). 

Центр зв’язків з громадськістю забезпечує змістовний супровід веб-сайту 

університету «Абітурієнт Каразінського», що полягає у створенні, підготовці до 

публікації та оприлюдненні контенту. Інформаційне наповнення веб-ресурсів 

університету здійснюється відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», 

систематичним є проведення моніторингу виконання встановлених вимог у контексті 

відкритості діяльності університету. За 2022 рік на веб-сайті університету 

оприлюднено 667 анонсів і новин українською та англійською мовами. Розроблено та 

розміщено іміджевий контент, що висвітлює досягнення, історію та життя 

університету. Для абітурієнтів на спеціалізованому сайті start.karazin.ua за звітний 

період було опубліковано 48 новин та анонсів, оновлено освітні програми за трьома 

освітніми рівнями: бакалаврат – 106 освітніх програм, магістратура – 144 освітні 

програми, аспірантура – 27 освітніх програм. Окрім цього, розроблено графічні банери 

та тематичні репортажі до понад 70 заходів (державні, професійні та університетські 

свята, пам’ятні дати), 135 графічних плашок для сайту університету, 90 графічних 

зображень для соціальних мереж, 51 шаблон для публікацій у соціальних мережах, 

117 вітальних листівок, графічні зображення для супроводу онлайн-зустрічі 

з університетом. Також було додано стікери до стікерпаку університетського телеграм-

каналу (1 223 користувачі встановили, 3 349 разів використано), у лютому запущено 

стікерпак з байбаком Тимком (241 користувач встановив, 1 037 разів встановлено).  

Згідно з даними веб-аналітичних систем, у 2022 році веб-сайт університету 

відвідали майже 189 тис. користувачів, понад 360 тис. переглядів. Аналіз свідчить про 

чисельність аудиторії веб-сайту університету, який виконує функцію одного 

з найдієвіших інструментів комунікацій. Переважна більшість користувачів (60%) 

з України, а також були користувачі з Німеччини, США, Польщі тощо. Спеціалізований 

веб-сайт «Абітурієнт Каразінського» (start.karazin.ua) за 2022 рік відвідали 126 тис. 

користувачів, здійснивши 239 тис. переглядів з України (77,8%), а також з Німеччини, 

Польщі, США, Чехії та інших країн. 

Репрезентація результатів наукової роботи університету у веб-середовищі 

забезпечується за допомогою веб-сайту «Наукова періодика Каразінського 

університету» (periodicals.karazin.ua), що функціонує на базі видавничої веб-платформи 

Open Journal System. Зокрема платформа дозволяє проводити комплексну роботу 

з підготовки та оприлюднення періодичних видань, надає технічну інфраструктуру не 

лише для презентації у веб-середовищі журнальних статей, але й для забезпечення 

всеосяжного процесу редакційного керування, в тому числі подання статей, 

рецензування й індексації наукометричними базами. На поточний момент на веб-сайті 

представлено 55 періодичних видань, що містять понад 900 випусків та понад 

16 600 статей. 

Науковці та наукові колективи університету з метою веб-репрезентації власної 

діяльності, оцінки стану і динаміки показників затребуваності, активності та індексу 
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впливу беруть учать у таких проєктах: Google Академія, ResearchGate, ResearcherID та 

Academia.edu. На поточний момент зареєстровано понад 2 100 профілів. 

У рейтингу присутності в Інтернет-мережі Webometrics за січень 2022 року веб-

сайт університету покращив позицію – посідає 2 451 місце у світі та 6 – в Україні 

(у минулому році – 10). 

 

9.3. Університет у соціальних мережах 

Для оперативного інформування громадськості щодо діяльності університету, 

зокрема наукових, освітніх та культурних заходів, програм підготовки, перебігу 

вступної кампанії університет представлено офіційними сторінками в таких соціальних 

мережах, як Facebook, Instagram, Telegram, TikTok та Youtube.  

З січня 2022 року у Facebook зроблено 566 публікацій та 35 заходів у календарі. 

Максимальне охоплення допису у Facebook з відео — «Парафраз на тему “Ой у лузі 

червона калина”» — 454 тис. охоплення. Також значне охоплення має відео 

«Каразінський університет: до і після російського вторгнення» – 151 тис. переглядів, 

308,9 тис. охоплення. Наразі у Facebook-сторінки 24 134 користувачі (+ 4 053 порівняно 

з минулим роком). Facebook-сторінка університету посідає 5-те місце (на сходинку 

вище, ніж у грудні 2021). За рік Facebook-сторінкою охоплено 3 млн користувачів. 

З січня в Instagram-акаунті університету зроблено 333 публікації. Максимальне 

охоплення допису в Instagram з відео на пісню «Океан Ельзи» 11 березня — 146 тис. 

В Instagram — 22 416 підписників (+ 5 390 порівняно з минулим роком). Instagram-

акаунт університету другий рік впевнено посідає перше місце серед університетів 

України за кількістю підписників. За рік Instagram-сторінкою охоплено 587 тис. 

унікальних людей. Каразінський відмічено у 390 дописах. За останні 90 днів Instagram 

охопив 62,5 тис. облікових записів. 

Основний Telegram-канал університету KarazinUniver має 7 640 підписників 

(+ 2 346 порівняно з минулим роком), зроблено 524 публікації. Найбільш популярний 

допис — про перейменування вулиці Мирослава Мисли — 171,2 тис. переглядів. 

У Telegram-каналі для абітурієнтів StartKarazin 2 546 підписників (+ 263 порівняно 

з минулим роком), опубліковано 207 постів. 

TikTok університету має 4 082 підписники (+ 883 порівняно з минулим роком), 

опубліковано 74 відео. Найпопулярніше відео з байбаком зібрало 680,2 тис. переглядів. 

Канал університету на YouTube має понад 4 210 підписників (+ 1,4 тис. порівняно 

з минулим роком). За рік відеоролики на YouTube переглянуто 127,6 тис. разів. За 

останні 3 місяці охоплено 16,4 тисячі унікальних глядачів. За рік на YouTube розміщено 

50 відео та проведено 63 прямі етери. У межах каналу розміщено понад 430 авторських 

матеріалів.  

Загалом командою центру зв’язків з громадськістю за звітний період проведено 

61 фотозйомку, знято та змонтовано 52 відео, з них 19 – для YouTube, 33 – для TikTok та 

Instagram. 

 

9.4. Інформаційний супровід діяльності університету  

Єдине інформаційне середовище Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна забезпечує автоматизацію основних процесів управлінської, освітньої, 

наукової та фінансово-господарчої діяльності. 
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Для забезпечення управління освітнім процесом використовують програмний 

комплекс «Єдина Державна Електронна База з питань освіти» (ЄДЕБО), за допомогою 

якого здійснюються облік абітурієнтів та супровід вступної кампанії, облік 

контингенту здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, 

формування документів про освіту, ліцензій на провадження освітньої діяльності. 

Наразі доступ до цієї системи мають 189 працівників університету. 

Система автоматизації управління фінансово-господарчою діяльністю 

університету використовує мережевий програмний комплекс АРМ «Базис», який 

складається з таких підсистем: 

● «Монітор управління»; 

● «Баланс»; 

● «Банк»; 

● «Каса»; 

● «Підзвітні особи»; 

● «Дебітори-кредитори»; 

● «Заробітна плата»; 

● «Стипендія»; 

● «Основні засоби»; 

● «Матеріали»; 

● «Облік податкових накладних»; 

● «Оренда»; 

● «Оплата гуртожитку». 

В умовах воєнного стану організовано роботу співробітників бухгалтерії у 

віддаленому доступі, проведено роботу з оновлення парку комп'ютерної техніки, 

оновлено версію системи бухгалтерського обліку в розрахунковому відділі, 

налаштовано сервер бази даних та сервер доступу для нової системи бухгалтерського 

обліку, перехід на яку вже почався. Відновлено роботу програмного комплексу «ПС 

Деканат», системи електронного документообігу «АСКОД», бібліотечного каталогу 

«Absotheque», баз даних контрактного відділу та інституту міжнародної освіти.  

В університеті використовується система запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових та навчальних працях співробітників і здобувачів вищої освіти. Для 

перевірки дипломних і дисертаційних робіт використовують антиплагіатну інтернет-

систему Strikeplagiarism.com (власність компанії Plagiat.pl). 

Каразінський університет, який з 28 березня 2022 року відновив освітній процес в 

дистанційному режимі, використовує низку сервісів, перш за все Zoom, Google Meet, 

Google Classroom та інші. Зокрема ще з 1 січня 2021 року підтримується корпоративна 

система Zoom для забезпечення навчального процесу в режимі відеоконференцій та 

проведення онлайн-заходів. Станом на 30 листопада 2022 року в системі зареєстровано 

872 корпоративні облікові записи. За рік проведено 54 139 конференцій, зараз активно 

користуються сервісом 525 представників університетської спільноти. Університет 

співпрацює з GoogleInc (Google Workspace for Education). Аналітичні дані свідчать, що 

університетська спільнота активно використовує, зокрема, GoogleКалендар, онлайн-

сервіси для роботи з документами і зберігання файлів GoogleДокументи та GoogleДиск, 

які дозволяють підтримувати та розвивати веб-комунікативну складову освітньо-

наукового процесу. Студенти та викладачі широко використовують Google Meet та 
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Classroom. Стабільно розвивається корпоративна поштова служба (@karazin.ua), що 

налічує 30 819 облікових записів (26 237 – student.karazin.ua, 4 582 –  karazin.ua). 

Відповідно до даних соціологічного опитування «Викладачі та співробітники 

Каразінського в умовах війни», з сервісів відеоконференцій 77% викладачів 

університету  використовує в навчальному процесі Zoom, 43% – Google Meet. 49 % 

викладачів використовують Google Classroom – онлайн-сервіс для організації 

дистанційної освітньої взаємодії. 

24 квітня 2022 року було запущено арт-проєкт, який став важливим символом, 

який відображає наше сьогодення та нашу університетську душу — «Ліхтарики», який 

мав значне медійне охоплення (26 публікацій у LinkedIn, 10 публікацій у ЗМІ, у т.ч. 

у закордонних, 97 913 – охоплення постів та 1 597 репостів в університетських 

соціальних медіа, 565 900 – охоплення у місцевих Телеграм-каналах). Арт-проєкт 

«Ліхтарики» був представлений і на арт-перформансі «Щоденники війни» 30 квітня 

у Німеччині, на базі державного театру у Нюрнберзі (Staatstheater Nürnberg), де 

демонструвалися страшні реалії російської агресії в Україні. Також відбулась 

презентація арт-проєкту на онлайн-виставці постерів “OGAKI Japan”, а також на 

конференції PMW-2022 («Поліграфічні, мультимедійні та web-технології»). Також 

запущено виготовлення мерча із зображеннями фото з арт-проєкту від компанії 

PearTeamShop. 3 листопада в ЄрміловЦентрі також відбулося відкриття виставки 

«Ліхтарики» під час презентації благодійного фонду "Kharkiv Karazin University 

Foundation".  

Центр зв’язків з громадськістю продовжував забезпечувати рекламно-іміджеву 

діяльність університету, виготовлення рекламної продукції та друкованих інформаційних 

матеріалів про діяльність університету. Зокрема забезпечувалося виготовлення 

поліграфічної продукції з символікою університету, здійснювався аналіз запрошень та 

пропозицій щодо участі університету у виставкових заходах, виготовлення макетів 

привітань до свят, пам’ятних дат та актуальних подій разом з електронними версіями; 

POS-матеріали для конференцій різних факультетів та заходів університету для онлайн-

формату; обкладинки для університетських видань, редагування та періодична заміна 

обкладинок; логотипів та візуальної символіки для факультетів та підрозділів 

університету тощо. 

 

9.5. Університет у міжнародних рейтингах 

На постійній основі ведеться робота з аналізу рейтингових показників 

Каразінського університету в провідних міжнародних рейтингах; створення та 

розширення інформаційного банку даних про діяльність університету; а також зі збору 

та узагальнення даних про роботу структурних підрозділів університету, що 

впливають на показники в міжнародних та вітчизняних рейтингах закладів вищої 

освіти. 

За результатами авторитетного світового рейтингу закладів вищої освіти 

QS World University Rankings 2023, складеного британською консалтинговою 

компанією Quacquarelli Symonds, Каразінський університет зберігає першість серед 

українських ЗВО та посідає позицію 541–550 у глобальному масштабі. 

У звітний період розроблено пропозиції з посилення присутності Каразінського 

університету у міжнародних рейтингах, в тому числі проєкт програми покращення 

показників Каразінського університету в рейтингу QS. 
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Ведеться онлайн-комунікація з представниками міжнародних рейтингових 

агенцій. Зокрема проведено ряд онлайн-зустрічей з директором рейтингової агенції QS 

в країнах Східної Європи та Центральної Азії Сергієм Христолюбовим. 

Взято участь у міжнародних онлайн-заходах, організованих рейтинговими 

агенціями: 

 QS HigherEdSummit:  

 MiddleEastandAfrica“Innovationenablingenvironment”, 1–3 March 2022; 

 THE DigitalUniversitiesWeek UK 2022, 18 March 2022; 

 THE InnovationandImpactSummit "WhatMakes a SuccessfulInnovationClimate?",  

26–28 April 2022; 

 QS HigherEdSummit: Europe 2022, 28-30 June 2022; 

 THE ReputationMasterclassSeries– Europe, 4 August 2022; 

 UniversityImpactForum: QualityEducation, 27–28 September 2022; 

 WorldAcademicSummit, 10–12 October 2022; 

 GlobalSustainableDevelopmentCongress, 31 October– 2 November 2022. 

У жовтні–листопаді 2022 року проведено збір інформації та заповнено форму для 

участі університету в THE University Impact Rankings 2023. 

Ведеться підготовка до нового рейтингового циклу QS. Зокрема зібрано 

контактну інформацію понад 2100 іноземних та вітчизняних академічних експертів та 

близько 600 роботодавців, проведено консультації з представниками факультетів 

з питання посилення позицій в академічних рейтингах. 

Каразінський університет посідає друге місце серед українських університетів за 

кількістю наукових публікацій в періодичних виданнях, які індексуються в найбільш 

авторитетних у світі наукометричних базах Scopus та Web of Science. Результати 

рейтингу ґрунтуються на кількості статей та показниках цитованості статей, 

опублікованих науковцями університету.  

 

9.6. Газета «Харківський університет» та Каразінська медіастудія 

Газета «Харківський університет» проводжувала інформаційну діяльність 

у висвітлення життя університету, усіх його факультетів та інших структурних 

підрозділів, подій, що відбуваються в ньому. До 24 лютого 2022 року виходила 

регулярно (15 номерів за рік – чотири – кольорові до університетських дат). Тираж у 

зв’язку з пандемією було скорочено. 

Після 24 лютого 2022 року газета «Харківський університет» разом з потужною 

командою університету продовжує писати літопис Каразінського, але вже у руслі 

воєнних реалій сьогодення, та фокусує свою роботу в онлайн-режимі, на власній 

сторінці в Facebook.  З перших днів війни у групі газети щоденно виходять публікації 

з патріотичним налаштуванням, адже основна мета виходів публікацій в рубриках: 

«Каразінський у час війни», «Каразінський: відбудуємо разом наше майбутнє», 

«Каразінський: вболіваємо разом», «Каразінський: заради майбутнього», «Ваш 

Каразінський». Впродовж року газета друкувала новини та анонси роботи університету 

у час війни, Каразінського гуманітарного штабу, волонтерів, про благодійні заходи 

університету, досягнення наших вчених, дні народження, ювілейні дати, конференції, 

співпраці,  інтерв’ю з каразінськими вченими щодо важливих подій, досліджень, 

досягнення співробітників та студентів у різних сферах – освітній, науковій, військовій, 

спортивній, культурній та ін. З нагоди святкування 218-річчя заснування Альма-матер 

газета підготувала низку важливих публікацій, зокрема в рубриках «Слово студенту», 

https://www.timeshighered-events.com/impact-education-forum-2022
https://www.timeshighered-events.com/world-academic-summit-2022
https://www.timeshighered-events.com/gsd-congress-2022
https://benchmarking.nure.ua/the-university-impact-rankings/


Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2022 року _______________________________________________________ 99 

 

 

«Слово ректора», «Каразінському – 218», «Випускники – наша гордість!», «З любовю до 

Каразінського!», у яких поділилися думками каразінців, розповідями, вітаннями 

у розрізі традицій класичного університету. 

Найпопулярнішими (понад 2,5 тис. переглядів) у групі газети стали публікації: 

«Генетик – і на війні генетик!», «Наука і фронт», «Каразінський: війна не зупинить 

весну. Ботсад – у цвітінні!», «Каразінський: фізтеху-60!», «Каразінський: підтримка 

у важкі часи. Допомога студенту, краматорцю Міші Гуртовому», «Пам'ять сильніша за 

час», «Наука без кордонів», «Каразінський and ART» та ін.   

Протягом 2022 року за участю колективу Навчально-виробничої Університетської 

медіастудії було підготовлено понад 500 відео, серед яких тематичні репортажні відео, 

присвячені різноманітним конференціям, презентаціям книг, відкриттям виставок, 

концертам та іншим подіям, що відбувалися в університеті. Створена серія промовідео 

для університету, зокрема «Промо–2022» (версія на 1 хвилину та на 3 хвилини 

українською та англійською мовами), «Каразінський університет очима студентів», 

«Каразінський університет сьогодні: 22 беззаперечні факти про університет» 

(українською та англійською мовами), серія відео "Help Karazin University" тощо. 

Каразінською медіастудією забезпечено проведення більше 50 онлайн-трансляцій 

та прямих ефірів заходів різного рівня, в тому числі випуск студентів Каразінського 

2022, прямий ефір урочистостей з нагоди 217-ї річниці від відкриття Каразінського 

університету, ефір урочистостей до Дня єднання, 24 прямих ефірів «Онлайн-зустріч із 

Каразінським університетом 2022», стрім «Як вступити до Каразінського 

університету?», разом із Kharkiv IT Cluster онлайн-зустріч «Каразінський університет: 

які переваги для майбутніх айтівців?», Посвята в студенти 2022 року, а також ефіри 

інших загальноуніверситетських заходів в режимі онлайн. Важливим напрямом роботи 

було забезпечення запису повних відео та трансляція конференцій, засідань ректорату 

та Вченої ради університету. Медіастудією було забезпечено записи повних відео 

більше 15 захистів дисертацій (як за допомогою Zoom-конференцій, так і очні). 
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X. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

Згідно зі стратегічними цілями розвитку Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна пріоритетом є збереження лідерства на українському 

науково-освітньому просторі, діяльність на високому міжнародному рівні та побудова 

високого потенціалу комерціалізації освітніх послуг на національному та світових 

ринках. Потрапляння до вагомих світових рейтингів значною мірою впливає на статус 

університету, на його конкурентоспроможність і, врешті-решт, на його матеріальне 

становище.  

У 2022 році було подано дані до трьох найвагоміших міжнародних 

університетських рейтингів та отримано наступні результати: 

У Світовому Рейтингу університетів (QS World University Rankings), що 

спеціалізується в галузі освіти та розвитку кар’єри, Каразінський університет зайняв 

511–520 позицію. У предметному рейтингу QS (QS World University Rankings by Subject 

2022) Каразінський університет увійшов за напрямами «інформатика та інформаційні 

системи» та отримав 451–500 місце в глобальному рейтингу, а також «фізика та 

астрономія» з 551–600 місцем в глобальному рейтингу. 

Рейтинг Times Higher Education World University Rankings (The World University 

Rankings) оцінив позицію Каразінського за показниками діяльності як 1201+.  

В рейтингу The Times Higher Education Impact Rankings, глобальному рейтингу, що 

оцінює університети щодо їх роботи задля досягнення Глобальних цілей сталого 

розвитку ООН, університет отримав 1001+ місце. 

Каразінський університет активно розвиває міжнародне співробітництво 

з провідними світовими закладами вищої освіти, розширює напрями міжнародної 

академічної мобільності та поглиблює співпрацю за програмами подвійних дипломів. 

Слід зазначити, що попри всі обставини Каразінський університет продовжує 

працювати та встановлювати нові контакти з університетами-партнерами для 

поширення можливостей для освітян.  

На сьогодні університет має двосторонні договори про співробітництво 

з 231 ЗВО/організацією-партнером 50 країн світу, в тому числі 17 країн Європейського 

Союзу. 

Протягом 2022 року були підписані договори та меморандуми з Університетом 

АДА (Азербайджанська дипломатична академія), Південно-Західним університетом 

імені Неофіта Рильського (Болгарія), Технічним університетом Варна (Болгарія), 

Оксфордським університетом, Університетом Йорка (Велика Британія), Закритим 

акціонерним товариством «Національний інститут охорони здоров’я імені академіка 

С. Авдалбекяна» Міністерства охорони здоров’я Республіки Вірменія, Університетом 

Інтеграл (Індія), Бібліотекою Амброзіана, Університетом Турина (Італія), 

Алматинським технологічним університетом, Некомерційним акціонерним 

товариством «Університет імені Шакарима міста Семей» (Казахстан), Кіпрським 

університетом (Кіпр), Шаньдуньським університетом наук і технологій, Пекінським 

університетом мови та культури, Сичуанським університетом науки і техніки, 

Громадською організацією управління освітою та науковими технологіями (КНР), 

Пекінським транспортним університетом (КНР), Університетом імені Миколаса 

Ромеріса (Литва),  Академією економічної освіти Молдови (Молдова), Університетом 

третього віку у Громадкі, Фондом «Свобода і демократія», Національним агентством 
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академічного обміну, Лодзьким університетом, Вищою Школою Менеджменту 

і Адміністрації в Ополє (Польща), Таджицьким національним університетом 

(Таджикистан), Університетом імені Фатіха Султана Мехмета Вакіфа (Туреччина); 

Самаракандським державним університетом (Узбекистан), Громадською організацією 

«Альянс Франсез м. Харкова» (Франція), Університетом Мачерата (Італія).  

У 2022 році в межах програми Європейського Союзу «ERASMUS+ KA1: Міжнародна 

кредитна мобільність» університет підписав 14 нових угод, що загалом становить 

62 чинні договори з іноземними ЗВО, зокрема: Альпійсько-Адріатичним Університетом 

Клагенфурта, Зальцбурзьким університетом (Австрія); Університетом прикладних наук 

Кремс (Австрія), Технічним університетом м. Софія, Великотирновським університетом 

імені Святих Кирила та Мефодія (Болгарія); Університетом Західної Аттики (Греція); 

Талліннським університетом; Університетом Тарту (Естонська Республіка); 

Університетом Кадіса, Університетом Жирони, Університетом Мурсії, Університетом 

Коруни, Університетом Кордоба (Іспанія); Університетом Л’Аквіла, Університетом 

м. Фоджі, Університетом Палермо, Пізанським університетом, Університетом Саленто, 

Римським університетом ла Сап’єнца, Університетом Кампанья Луїджі Ванвітеллі, 

Університетом Мессіни, Університетом Бокконі, Університетом Стусі делла Тусіа, 

Туринський університет (Італійська Республіка); Балтійською міжнародною академією 

(Латвія); Університетом Віадріни, Університетом прикладних наук Людвігсхафена, 

Університетом імені Фрідріха-Александра в Ерлангені-Нюрнберзі (Німеччина); PVPU 

Євро Коледжем Куманово (Північна Македонія); Інститутом адміністрації та 

менеджменту, Університетом Мінью, Політехнічним інститутом Браганса (Португалія); 

Варшавською школою економіки, Куявсько-Поморською вищою школою в Бидгощі, 

Політехнічним університетом Лодзі, Університетом Миколая Коперника в Торуні, 

Університетом Казимира Великого, Університетом Марії Кюрі-Склодовської, 

Щецинським університетом, Ряшівським університетом, Варшавським університетом, 

Університетом Орадя (Румунія); Університетом імені Павла-Йозефа Шафарика 

в м. Кошице, Католицьким університетом у Ружомбероку (Словаччина); Аланья 

Університетом, Анатолійським університетом, Анкара Йилдирим Баязід університетом, 

Фатіх Султан Мехмет Вакіф Університетом, Університетом Афіона Кокатепе, 

Університетом Акденіз, Університетом Алтинбас, Університетом Ізміра, Університетом 

Хачеттепе, Університетом Чанкири Каратекін (Туреччина); Університетом наук 

і технологій – Лілль-1, Університетом Ніцци (Лазурового берега), Університетом 

Париж-Сакле, Інститутом компаративної філософії (Франція); Університетом Васа 

(Фінляндія); Університетом Південної Богемії в м. Чеське-Будейовіце, Університетом 

Масарика, Остравським університетом (Чеська Республіка). 

Студенти Каразінського університету на сьогодні мають широкі можливості для 

отримання подвійних дипломів у різних галузях за 12 партнерськими програмами 

з європейськими закладами вищої освіти, серед яких: Політехнічний університет Лодзі 

(Польща), Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина), Університет 

наук і технологій – Лілль-1 (м. Вільнев-д’Аск, Франція), Університет Лазурового берега 

(Франція), Вища Школа Менеджменту і адміністрації в м. Ополє (Польща), Університет 

прикладних наук, технологій, бізнесу і дизайну (м. Вісмар, Німеччина), Університет 

Л’Аквіла (Італія),  Політехнічна школа (м. Палезо, Франція), Балтійська Міжнародна 

академія (Латвія). Зросла кількість програм подвійного диплома, укладено угоду 

з Балтійською Міжнародною Академією м. Рига (Латвія) та з Вищою Школою 
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Менеджменту і Адміністрації в м. Ополє (Польща), Вищою школою страхування та 

фінансів (Болгарія, Софія). В цілому студенти мають можливість навчатися за 

дванадцятьма програмами подвійного диплома з провідними університетами ЄС. 

З початку 2022 року за програмою Європейського Союзу Еразмус+ та іншими 

програмами академічної мобільності для навчання до іноземних університетів виїхало, 

уклавши угоди, 85 студентів та 5 аспірантів Каразінського університету. Для 

викладання та участі у короткострокових програмах академічної мобільності до 

іноземних закладів вищої освіти виїхало 34 викладачі Каразінського університету. 

Станом на кінець 2022 року для навчання/викладання за програмою 

Європейського Союзу Еразмус+ за кордон виїхало: 

– 50 студентів до наступних університетів: Університет Мурсії (Мурсія, Італія), 

Університет Лілль (Вільнев-д’Аск, Франція), Університет Масарика (Брно, Чехія), 

Остравський університет (Острава, Чехія), Університет Коруньї (Ла-Коруньї, Іспанія), 

Університет Фоджа (Фоджа, Італія), Університет Алтинбанша (Стамбул, Туреччина), 

Університет Зальцбурга (Зальцбург, Австрія), Університет Палермо (Палермо, Італія), 

Університет Віадріна (Франкфурт-на-Одері), Католицький університет Сан-Антоніо 

(Мурсія, Італія), Тосканський університет (Вітербо, Італія), Університет Кордови 

(Кордова, Іспанія), Каунаський Університет прикладних наук (Каунас, Литва), 

Університет Лазурного берега (Ніцца, Франція), Неапольський університет імені 

Фрідріха (Неаполь, Італія), Університет Умео (Умео, Швеція), Туринський університет 

(Турин, Італія), Гейдельберзький університет (Гейдельберг, Німеччина); 

– 3 аспіранти до Університету Лілль (Вільнев-д’Аск, Франція); 

– 13 викладачів до наступних університетів: Університет Мурсії (Мурсія, Італія), 

Астонський університет (Астон, Велика Британія), Жирона (Іспанія), Естонія, Стерлінг 

(Велика Британія), Орадя (Румунія), Технологічний університет Бранденбурга (Котбус‒

Сенфтенберг, Німеччина), Берлін, Німеччина. 

За іншими програмами мобільності з початку 2022 року за кордон виїхало: 

– 35 студентів до університетів: Університет Фонду Фатіха Султана Мехмета 

(Стамбул, Туреччина), Компанія «Truseme» (Верр’єр-ле-Бюїссон, Франція), Белербіс 

коледж (Лондон, Велика Британія), Університет економіки в Познані (Познань, 

Польща), Варшавський університет (Варшава, Польща), Університет імені А. Міцкевича 

(Познань, Польща), Лодзький університет (Лодзь, Польща), Університет Кейо (Токіо, 

Японія), Університет Бокконі (Мілан, Італія), Університет Фоджа (Фоджа, Італія), 

Університет Лазурного берега (Ніцца, Франція), Віденський університет (Відень, 

Австрія), Школа математики технологічного інституту Джорджії (Атланта, Джорджія), 

Гейдельберзький інститут теоретичних наук (Гельдельберг, ФРН), Університет 

Торонто (Торонто, Канада), Університет Л’Аквіла (Л’Аквіла, Італія); 

– 2 аспіранти до університетів Ланкастера (Велика Британія) та Берліна 

(Німеччина); 

– 21 викладач до наступних установ та університетів: компанія Baumat GMBH 

Nigeria (Абуджа, Нігерія), Харківська Обласна Організація Федерації Боксу України 

(Єреван, Вірменія), ГО «Асоціація французько-української співпраці» (Мадрид, Іспанія), 

Лікарні Медікал Парк (Стамбул, Туреччина), Університет Лілль (Франція), 

Вестфальський університет (Мюнстер, Німеччина), Південно-Вестфальський 

університет (Мешеде, Німеччина), Університет Стерлінга (Стерлінг, Шотландія), 

Університет Париж-Сакле (Франція, Париж), Інститут перспективних досліджень 

(Болонья, Італія), Університет Коменського (Братислава, Словаччина), Варшавський 
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університет (Варшава, Польща), Університет Південної Данії (Колдінг, Данія), 

Геттінгенський університет імені Георга Августа (Геттінген, Німеччина), НАТО 

(Брюссель, Бельгія), Борнмутський університет (Борнмут, Велика Британія), Центр 

біорізноманіття Naturalis (Лейден, Нідерланди); 

– 8 науково-педагогічних працівників для участі у заходах: чемпіонат світу 

з єдиноборства (Абу-Дабі, ОАЕ), наукова конференція (Барселона, Королівство Іспанія); 

до Університету Фонду Фатіха Султана Мехмета (Стамбул, Туреччина) та бібліотеки 

Ягеллонського університету (Краків, Польща). 

Каразінський університет невпинно працює над розширенням спектра та 

залученості університету до міжнародної співпраці, в межах яких щороку реалізуються 

дослідницькі та освітні проєкти, міжнародні заходи. За підсумками 2022 року список 

міжнародних програм, до яких долучилися підрозділи університету, становить 13: 

– Програма Європейського Союзу Еразмус+ (62 договори за напрямом КА1 

«Міжнародна кредитна мобільність», сім проєктів за напрямом КА2 «Розвиток 

потенціалу вищої освіти»/ Capacity Building in higher education, один проєкт за 

напрямом КА2 «Альянси для розвитку інновацій», вісім проєктів за напрямом «Жан 

Моне»);  

– Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій Горизонт 

2020 (один проєкт) та Горизонт Європа (три проєкти); 

– Програма «Єднання» (Twinning), ініційована організацією Cormack Consultancy 

Group у партнерстві з об'єднанням університетів Великої Британії “Universities UK”; 

– Програма Міжнародного Вишеградського фонду (International Visegrad Fund); 

– Програма «Цифрова Україна: Забезпечення академічної успішності під час 

кризи» Німецької служби академічних обмінів (DAAD); 

– Програма Польського національного агентства з питань академічного обміну 

(NAWA); 

– Програма Асоціації Європейського співробітництва в галузі науки та техніки 

(COST); 

– Програма Фонду цивільних досліджень і розвитку (CRDF Global); 

– Програма Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ); 

– Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID); 

– Програма належного врядування та транскордонного співробітництва (Good 

Governance and Cross-Border Cooperation Programme) Фонду “EEA Grants”; 

– Програма Ради з досліджень мистецтв і гуманітарних наук (AHRC); 

– Програма Інституту зовнішніх культурних зв’язків (IFA). 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності підрозділу є сприяння активній участі 

університету у міжнародних грантових проєктах, зокрема поглиблення співпраці за 

програмою Європейського Союзу Еразмус+.  

За напрямом КА1 програми Еразмус+ «Міжнародна кредитна мобільність» 

в університеті реалізується міжнародна академічна мобільність за  62 угодами. 

За напрямом КА2 програми Еразмус+ (CBHE) в університеті діє п’ять проєктів, 

реалізацію яких розпочато у попередні роки: 

− «Медіація: тренінги та трансформація суспільства / MEDIATS» (на базі ННІ 

«Каразінська школа бізнесу» спільно з юридичним факультетом); 
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− «Розвиток можливостей для навчання вчителів іноземних мов як шлях до 

багатомовної освіти та Європейської інтеграції в Україні» / MultiEd  (факультет 

іноземних мов); 

− «Інтеграція та адаптація іноземних студентів» / INTERADIS (на базі ННІ 

«Каразінська школа бізнесу»); 

− «Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні» / COOPERA (на базі 

ННІ «Каразінська школа бізнесу»); 

− «Академічна протидія гібридним загрозам» / WARN (на базі ННІ «Інститут 

державного управління»). 

За підсумками конкурсу 2022 року за напрямом КА2 програми Еразмус+  

представниками університету виграно додатково два нові проєкти: 

− «Персоналізована модель навчання студентів на основі віртуального 

навчального середовища «Навчання без меж» / SMART-PL (на базі соціологічного 

факультету); 

− «Дистанційна освіта майбутнього: найкращі практики ЄС у відповідь на 

запити сучасних здобувачів вищої освіти та ринку праці» / DEFEP (на базі ННІ 

Каразінський банківський інститут). 

Таким чином, загальна кількість проєктів за напрямом КА2: Проєкти співпраці 

(Розвиток потенціалу вищої освіти), що реалізуються Каразінським університетом 

станом на кінець 2022 року, складає сім проєктів, що є вагомим досягненням проєктної 

діяльності університету. 

За напрямом «Жан Моне» програми «Еразмус+» в університеті, зокрема на 

факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, юридичному 

та історичному факультетах, триває реалізація наступних п’яти проєктів: 

− «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» / 

“European Standards of Local Self-Government and EU Regional Policy” – 2019–2022 рр. 

(юридичний факультет); 

− «Європейська інтеграція України у промисловість 4.0» / “European Integration 

of Ukraine in Industry 4.0” – 2019–2022 рр. (факультет міжнародних відносин та 

туристичного бізнесу); 

− «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: погляди на історію, сучасний 

розвиток та потенціал у майбутньому» / “Infrastructure that have united Europe: Insights 

into the History, Recent Developments and Outlook for Capacities” – 2019–2022 рр. 

(історичний факультет); 

− «Кримінальна політика Європейського Союзу» / “Criminal policy of the 

European Union” – 2019–2022 рр. (юридичний факультет); 

− «Конституційне право ЄС» / “EU Constitutional Law” – 2021–2024 рр. 

(юридичний факультет). 

Додатково розпочато реалізацію трьох нових проєктів за напрямом «Жан Моне» 

за підсумками конкурсу 2022 року, а саме: 

− «Створення бізнесу: європейські тенденції та приклади» / “Business Creation: 

European Tendency and Examples” – BCETE – 2022–2025 рр. (ННІ «Каразінська школа 

бізнесу»); 

− «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» / 

“Business Models for Sustainability: Challenges and Digital Transformations” – BeSustainAble – 

2022–2025 рр. (факультет міжнародних відносин та туристичного бізнесу); 
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− «Стале мислення та підприємництво» / “Sustainability Thinking and 

Entrepreneurship” – StepUP – 2022–2025 рр. (факультет міжнародних відносин та 

туристичного бізнесу). 

Вже понад рік Каразінський університет, єдиний серед українських ЗВО, є 

асоційованим партнером Альянсу Європейських університетів «Аврора» в межах 

програми Еразмус+ за напрямом КА2 «Альянси для розвитку інновацій». Партнерські 

університети в межах Альянсу не лише надали додаткові можливості студентам для 

навчання за короткостроковою програмою мобільності у Літньому університеті 

соціального підприємництва на базі Копенгагенської бізнес-школи (Данія), але й 

запропонували програму всебічної підтримки для викладачів та співробітників 

Каразінського університету, які змушені були покинути власні домівки через військові 

дії. Зокрема партнери консорціуму «Аврора» зібрали понад 13 000 євро на придбання 

ноутбуків та іншої комп’ютерної техніки, необхідної для організації дистанційної 

роботи викладачів університету. Триває формування переліку нагальних потреб 

академічної спільноти університету в межах пакету допомоги, запропонованої 

Альянсом «Аврора». В межах фандрайзингової кампанії планується партнерська 

конференція в Університеті Інсбрука (Австрія), яка стане ще одним заходом для 

активізації залучення меценатської та спонсорської підтримки Каразінського 

університету. Загалом на поточний момент партнерами за Альянсом «Аврора» було 

зібрано понад 52 тис. євро для допомоги нашому університету. В межах наступного 

пакету співробітництва із Альянсом «Аврора» планується розвиток освітньої програми 

“Peace Education” та розробки відповідних магістерських програм з подальшим 

відкриттям тематичного хабу (Peace Hub) на базі Каразінського університету.  

В рамках міжнародних програм представники університету взяли участь 

у міжнародних літніх школах: 

− 20 червня – 12 липня 2022 року – XVII Міжнародна літня школа «Молекулярна 

біологія, біотехнологія та біомедицина», організована Одеським національним 

університетом імені Мечникова за програмою DAAD; 

− 15 – 25 серпня 2022 року – Літня школа “War-displaced Persons Protection and 

Rights – Case Study Ukraine”, базою реалізації якої став Університет Палацького 

в Оломоуці, Чеська Республіка в рамках програми альянсу «Аврора». Загалом в літній 

школі взяли участь експерти та студенти із шести країн – Велика Британія, Австрія, 

Німеччина, Італія, Люксембург та Україна; 

− 22 – 28 серпня 2022 року – Літня школа на базі Європейського кампусу 

Університету Йорка CITY College (м. Салоніки, Греція) для студентів та викладачів 

(програма «Єднання»). 

Окремо слід відзначити проєкти Європейського Союзу в межах найбільшої 

Рамкової програми з фінансування науки та інновацій Горизонт–2020 та Горизонт 

Європа. Цього року, всупереч вимушеній евакуації з Харкова багатьох науковців та 

викладачів університету, завдяки міцній міжнародній підтримці без жодних порушень 

термінів тривала реалізація проєкту програми Горизонт 2020 «Сприяння 

трансформації міської системи харчування через впровадження інноваційних 

лабораторій життя» / FUSILLI – “Fostering the Urban Food System Transformation through 

Innovative Living Labs Implementation” (2020–2024 рр.). 
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На початку 2022 року Каразінський університет отримав підтвердження про 

перемогу у трьох нових проєктах в межах програми «Горизонт Європа» (2021–2027), що 

фінансуються європейським Виконавчим агентством з досліджень (REA), а саме: 

– проєкт «Ніч науки» / “European Researchers' Night 2022–2023”, роботу над 

яким спільно ведуть фізико-технічний, екологічний, біологічний та історичний 

факультети; 

– проєкт «Геноміка біорізноманіття Європи»/“Biodiversity Genomics Europe”– 

BGE, базою реалізацією якого став біологічний факультет (2022–2026 рр.); 

– проєкт «Довіра в європейських демократіях»/“Trust in European Democracies” – 

TRUDEM, реалізацію якого буде розпочато на соціологічному факультеті на початку 

2023 року (2023–2026 рр.).  

Разом з тим продовжується реалізація 8-ми інших грантових проєктів, розпочатих 

у минулі роки: 

– грантовий проєкт «Зелено-голуба інфраструктура у містах країн  колишнього 

СРСР – вивчаючи спадщину та досвід країн Вишеградської четвірки / Green & Blue 

infrastructure in post-USSR Cities: exploring legacies and connecting to V4 experience», що 

реалізується на базі ННІ екології;  

– в межах співпраці з Бельгійським ядерним центром SCK-CEN реалізується 

проєкт «Випробування при високих температурах, випробування на втому, кручення та 

зсув матеріалів на основі вольфраму та міді», що реалізується на базі фізичного 

факультету; 

– проєкт «Предмети культури та відчуття приналежності: порівняльне 

дослідження молодих людей та сімей з числа переміщених осіб та біженців в Україні», 

що фінансується Радою з досліджень мистецтв і гуманітарних наук (AHRC) Великої 

Британії. Реалізація проєкту відбувається на базі соціологічного факультету, кафедри 

прикладної соціології та соціальних комунікацій, кафедри методів соціологічних 

досліджень та Центру соціально-гуманітарних досліджень спільно з Оксфордським 

університетом Великої Британії; 

– триває проєкт «Колиска для досконалості в соціальних та гуманітарних 

науках (CROSS)» (“Cradle for Excellence in Social Sciences and Humanities — CROSS”) – 

перший з шести запланованих проєктів, у реалізації якого бере активну участь 

Каразінський університет як асоційований партнер Консорціуму Європейських 

університетів «Аврора». Реалізація проєкту відбувається на базі Управління 

міжнародних відносин Каразінського університету; 

– оновлено проєкт за фінансової підтримки Шведського інституту Умео «Хай 

Файф Перезавантаження» зі стратегії інтернаціоналізації ЗВО України та Молдови 

(грант – Swedish Institute Baltic Sea Cooperation); 

– проєкт «Українські міста на лінії геополітичного розлому: міська ідентичність, 

геополітика та міська політика» (2018–2022 рр.). Фінансується Департаментом 

соціології та суспільної географії Університету Осло та реалізується на базі 

соціологічного факультету; 

– проєкт «Розробка практичної сертифікаційної програми «Медіаційні навички 

в соціальній сфері та сфері охорони здоров’я», що фінансується урядом Німеччини 

в межах Проєкту GIZ «Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на 

сході України» за програмою «Перспективи розвитку східних регіонів України». Проєкт 

реалізується на базі ННІ «Каразінська школа бізнесу»; 
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– продовжено проєкт «Майбутнє публічного адміністрування» (“Future of Public 

Administration”), що реалізується в межах програми «Належне управління та 

транскордонне співробітництво» (“Good Governance and Cross-Border Cooperation”) 

Фонду “EEA Grants”. Проєкт присвячений впровадженню принципів належного 

управління, сприянню громадської доброчесності та підзвітності представників 

державного управління, передбачає інституційну співпрацю між словацькими та 

українськими державними установами. 

Також протягом 2022 року було завершено низку проєктів, що впроваджувались 

в університеті протягом минулих років. 

У січні 2022 року завершився проєкт «Мир у цифровий час», що був реалізований 

громадською організацією «Фундація прав людини» за підтримки Інституту зовнішніх 

культурних зв’язків (IFA) коштами Міністерства закордонних справ Федеративної 

Республіки Німеччина. Проєкт виконувався на базі Управління міжнародних відносин 

та соціологічного факультету (2021–2022 рр.). 

У липні 2022 року завершився проєкт «Управління в українських органах 

місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців 

з публічних послуг громади» – 21/SP/DOBRE/2020, що фінансувався Агентством США 

з міжнародного розвитку (USAID) на базі навчально-наукового інституту «Інститут 

державного управління». 

Також протягом 2022 року було подано на конкурс та виграно п’ять нових 

дослідницьких проєктів. 

Наприкінці 2021 року було виграно дві заявки на проведення влітку 2022 року 

міжнародних літніх шкіл на базі Каразінського університету за стипендіальною 

програмою DAAD, а саме: «Масові переміщення: фокус на Східну Європу під час пандемії 

COVID-19» та «Культурна спадщина України на роздоріжжі релігійних, світожиттєвих 

та політичних поглядів». 

На початку 2022 року дослідниками медичного факультету Каразінського 

університету разом з ТОВ «Універ-Проект» було укладено угоду про клінічні 

випробування з Фондом інноваційної нової діагностики (Foundation For Innovative New 

Diagnostics), що є глобальною медичною некомерційною організацією, яка базується 

в Женеві, Швейцарія. 

Навесні 2022 року було виграно спільний проєкт з Лейпцизьким університетом 

«Шанс для науки», що фінансується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) за 

програмою «Цифрова Україна: Забезпечення академічної успішності під час кризи 

(2022)» / “Leipzig Chance for Science” (липень–грудень 2022 року). 

У травні 2022 року представниками медичного факультету було виграно проєкт 

«На шляху до вдосконалення стратегій діагностики та лікування для контролю 

туберкульозу» / “Towards an improvement in diagnostics and treatment strategies for TB 

control” – ADVANCE-TB, що фінансується Асоціацією COST (Європейське 

співробітництво в галузі науки та техніки). Період реалізації проєкту – 2022–2026 роки. 

У липні 2022 року виграно проєкт «Розширена оптимізація повністю 

діелектричних метаповерхонь для покриття сонячних елементів з антивідблиском» / 

“Advanced optimization of all-dielectric metasurfaces for antireflective coatings of solar cells”. 

Фінансування здійснюватиметься Фондом цивільних досліджень і розвитку 

(CRDF Global), базою реалізації проєкту стане ННІ комп'ютерної фізики та енергетики  

(2022–2023 рр.). 
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Слід зазначити, що проведення та участь в міжнародних заходах є однією із 

значущих складових міжнародної діяльності та позиціонування університету. Загалом 

станом на 2022 рік 227 представників університету взяли участь у більш ніж 

100 міжнародних наукових конференціях та 40 програмах стажування. Серед студентів 

у міжнародних студентських заходах взяли участь 184 студенти. Серед них 161 студент 

брав участь у конференціях та стажуваннях, 13 студентів – у міжнародних олімпіадах, 

конкурсах та турнірах, а також 8 студентів – у міжнародних інтелектуальних 

студентських змаганнях.  

Серед інших міжнародних заходів, до яких долучились представники 

Каразінського університету, найбільш популярними є: 

− участь у міжнародних конференціях (110), семінарах (30), тренінгах (6) 

у форматі офлайн та онлайн; 

− участь у наукових симпозіумах, конгресах та форумах (9); 

− викладацька діяльність (33), читання лекцій в іноземних ЗВО (12); 

− участь у міжнародних наукових дослідженнях (69); 

− міжнародні стажування (40) та програми підвищення кваліфікації (39). 

Управління міжнародних відносин приділяє особливу увагу інформаційній 

підтримці та поширенню інформації щодо можливостей міжнародної співпраці та 

мобільності серед викладачів та студентів Каразінського університету. Зокрема 

підрозділ на регулярній основі сприяє популяризації академічних обмінів за 

допомогою проведення інформаційних заходів та використання наявних онлайн-

ресурсів та соціальних мереж.  

Серед інформаційних заходів, проведених управлінням міжнародних відносин, 

слід зазначити наступні: 

− 03 липня 2022 року – онлайн-зустріч відділу міжнародних програм та 

академічної мобільності зі студентами університету щодо особливостей академічної 

мобільність в Каразінському університеті та актуальних можливостей. Зустріч 

проведено за ініціативи Студентської ради університету; 

− 07 липня 2022 року – онлайн-захід «Міжнародний контактний вебінар: 

підтримка України у вищій освіті», що був організований Національним Еразмус+ 

офісом в Україні; 

− 13 жовтня 2022 року – онлайн-вебінар «Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна: програма Erasmus+ у період випробувань», що проводився в рамках 

всесвітньої ініціативи ErasmusDays-2022; 

− 23 жовтня 2022 року – онлайн-зустріч зі студентами Каразінського 

університету в рамках проєкту Karazin Talks за ініціативи Студентської ради 

університету. 

За участі Управління міжнародних відносин було також організовано участь 

у наступних міжнародних заходах: 

− 10 – 11 квітня 2022 року – підсумкова зустріч університетів-партнерів альянсу 

«Аврора» в Університеті Інсбрука (Австрія);  

− 21 червня 2022 року – підписання меморандуму про взаєморозуміння 

з Університетом Йорка (Велика Британія) в межах програми «Ініціатива Єднання». 
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XI. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  УНІВЕРСИТЕТУ 
 

11.1. Робота з проєктами документів 

Працівниками юридичної служби проведено юридичну експертизу 653 договорів, 

в тому числі і додаткових угод до договорів. Предметами вказаних договорів були, 

зокрема співробітництво з українськими і закордонними навчальними, науковими 

закладами, надання платних освітніх послуг університетом, виконання науково-

дослідних робіт, комунальні послуги, послуги з газопостачання, закупівля необхідного 

для діяльності університету обладнання тощо. 

Крім того, було проведено юридичну експертизу понад 200 договорів цивільно-

правового характеру. 

– Перевірено та надано пропозиції до 45 положень, в тому числі положень про 

структурні підрозділи університету та положень (порядків), що регламентують 

діяльність університету у сфері освіти, науки та інших. 

Зокрема щодо управління якістю, концепції освітньої діяльності, сертифікатних 

освітніх програм, удосконалення використання державної мови, заміщення посад 

науково-педагогічних працівників, планування і звітування науково-педагогічних 

працівників, діяльності запрошених професорів (лекторів) та дослідників, організацію 

позаосвітньої діяльності, визнання результатів неформального та/або інформального 

навчання, присвоєння почесних звань університету, формування реєстрів випускників 

Каразінського університету, регулювання фінансових процесів, оптимізації 

діловодства, практики здобувачів вищої освіти, інтернатури, підготовки доктора 

філософії та доктора наук, моніторингу якості організації дистанційного освітнього 

процесу, реалізації проєкту «Студент-амбасадор Каразінського університету», 

організації проведення та оцінювання об’єктивного структурованого практичного 

(клінічного) іспиту та інш. 

– Перевірено та надано пропозиції до 69 посадових інструкцій працівників 

університету.  

Взято участь у розробці пакету положень (порядків) щодо врегулювання та 

забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів на базі медичного 

факультету як нового виду діяльності університету.  

Розроблено зразки (бланки) організаційно-розпорядчої документації та договорів 

за цим напрямком.  

Розроблено форму Договору (контракту) про надання платної освітньої послуги 

для підготовки фахівців (затверджено наказом «Про форму Договору (контракту) про 

надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців» 0115-1/325 від 

05.08.2022). 

Розроблено проєкт контракту з завідувачем кафедри Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (затверджено наказом «Про форму контракту 

з завідувачем кафедри» № 0115-1/503 від 27.10.2022) та проєкт контракту з деканом 

факультету (директором навчально-наукового інституту) Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (затверджено наказом «Про форму контракту 

з деканом факультету (директором навчально-наукового інституту)» № 0115-1/504 від 

27.10.2022). 

Розроблено проєкт Договору найму житлового приміщення в гуртожитку 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна із додатками для 
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застосування його у режимі оферти (пропозиції) та договору приєднання із пакетом 

зразків супутньої документації (заяви, ордер, згода батьків на укладання договору, 

заява про пільги, акти, заява на встановлення додаткового обладнання, заява та 

повідомлення про розірвання договору та інш.) та алгоритм використання договору та 

зразків документів.  

Розроблено зразок Договору найму житлового приміщення в гуртожитку 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для сторонніх осіб. 

Розроблено комплект договорів про участь у програмах академічної мобільності 

(для студентів, аспірантів та працівників). 

За результатами аналізу та систематизації практики оформлення рішень Вченої 

ради університету та наказів про їх впровадження  розроблено та запропоновано до 

використання пакет стандартних зразків оформлення рішень Вченої ради та наказів 

про їх введення в дію. 

 

11.2. Робота з електронними документами у СЕД З АСКОД 

11.2.1. Перевірено та/або погоджено: 

– Лист вихідний – 13; 

– Накази з основної діяльності – 289;  

– Накази (освітній процес) – 197; 

– Інші накази – 1207; 

– Розпорядження – 9. 

11.2.2. Підготовлено та подано на розгляд 45 службових записок, в тому числі 

щодо розгляду вхідних документів. 

11.2.3. Взято участь у розгляді вхідних документів – 198. 

 

11.3. Аналітична робота  

Підготовлено 32 аналітичні довідки, зокрема щодо змісту та умов контракту із 

працівником, вимог законодавства до структури закладу вищої освіти державної форми 

власності, категорій персоналу, навчальної роботи (аудиторної) завідувача кафедри, умов 

застосування цивільно-правових договорів (договорів цивільно-правового характеру), 

формування складу вчених рад факультетів (навчально-наукових інститутів), оренди 

рухомого майна, право користування торговою маркою (торговими марками) 

університету, правомірності та порядку стягнення інфляційних втрат та 3 % річних за 

простроченими зобов’язаннями, визнання заборгованості безнадійною, статусу універ-

ситету як учасника господарських правовідносин, декларації відповідності матеріально-

технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, атестації робочих місць за 

умовами праці, надання інформації на запити правоохоронних органів, застосування 

законодавства про закупівлі в умовах воєнного стану, оплати праці (в частині 

стимулюючих надбавок), трудових правовідносин із мобілізованими працівниками та 

працівниками – бійцями територіальної оборони, застосування штрафних санкцій за 

порушення умов договору під час воєнного стану, змін законодавства щодо роботи на 

умовах сумісництва, виправлення помилок (неточностей) при оформленні документації, 

застосування в університеті факсимільного відтворення підпису, функціонування 

інтернатури в університеті, врегулювання процедур у сфері трудових правовідносин 

в умовах воєнного стану,  надання послуг із найму житлової площі в гуртожитках в умовах 
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воєнного стану, визнання та відшкодування  збитків, завданих університету внаслідок 

збройної агресії, тощо. 

 

11.4. Юридичний супровід процесів управління персоналом та дотримання 

вимог законодавства з праці  

Юридичною службою розроблені (починаючи із оголошення воєнного стану 

в Україні) та постійно підтримуються в актуальному стані (з огляду на особливості 

перебування міста Харків у зоні ведення бойових дій та змін до законодавства в умовах 

воєнного стану) роз’яснення, алгоритми та детальні інструкції (прийняття на роботу, 

рух персоналу, припинення трудових відносин, істотні умови трудових договорів) для 

відділу кадрів та керівників підрозділів університету щодо роботи із персоналом 

в умовах воєнного стану, організації дистанційної роботи, неухильного дотримання 

вимог законодавства з праці та окремих питань кадрового діловодства. 

Розроблені зразки документації для кадрового діловодства (службових записок, 

заяв, повідомлень, наказів) в умовах воєнного стану. Сформована та постійно 

оновлюється база зразків документації для кадрового діловодства (службових записок, 

заяв, повідомлень, наказів) в електронному вигляді. 

 

11.5. Претензійно-позовна робота  

У 2022 році юридичною службою за зверненнями відповідних структурних 

підрозділів було підготовлено претензій на загальну суму понад 500 000 (п’ятсот 

тисяч) гривень.   

Всього протягом 2022 року в судах різних інстанцій знаходяться на розгляді 

21 справа, учасником яких є Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 

По всіх справах, юридичною службою  забезпечено своєчасне надання відзивів на 

позовні заяви та забезпечено надання відповідних доказів, клопотань, інших 

процесуальних документів та безпосередня участь у судових засіданнях. 

У тому числі 9 господарських справ (з яких за 4-ма університет є відповідачем, 1 – 

позивачем, 4 – третьою стороною), 6 трудових справ (за всіма університет є 

відповідачем, з них за 2-ма справами відмовлено у задоволенні позовних вимог,  

за 3-ма – закрито провадження через відсутність предмета позову), 1 цивільна справа, 1 

кримінальний процес (університет є потерпілою стороною). Юридичною службою за 

трудовими спорами захищено правову позицію щодо законності прийнятих рішень про 

відсторонення працівників в умовах карантину.  

 

11.6. Надання юридичних консультацій та роз’яснень  

Щодня працівниками юридичної служби надавалися консультації та роз’яснення 

працівникам університету, в тому числі щодо надання державної цільової підтримки 

особам, що навчаються в університеті; кадрових питань; з питань, що стосуються 

проєктів договорів, наказів, Положень, посадових інструкцій, які направлялися на 

електронну адресу юридичної служби та в системі АСКОД;  з питань, що стосуються 

надання відповідей на звернення громадян та запити на публічну інформацію, а також 

з інших питань, що потребують правового забезпечення, зокрема у зв'язку зі змінами у 

законодавстві. 
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11.7. Інші напрями діяльності  

– Працівники юридичної служби брали участь в нарадах з актуальних питань 

діяльності університету, зокрема щодо надання платних послуг, організації роботи 

університету в умовах воєнного стану (у тому числі під час ведення активних бойових 

дій), наданні допомоги здобувачам освіти, у т.ч. іноземним громадянам, роботи 

студентського містечка університету у воєнний час, запровадження дистанційної 

роботи, супроводу вступної кампанії та ін. 

– Працівники юридичної служби брали участь в роботі комісій з розгляду 

конфліктних ситуацій, комісій зі службових розслідувань, комісії з перегляду положень 

колективного договору та ін.  

– Взято участь у створенні та супроводі діяльності гуманітарного штабу 

університету. 

– Проведено роботу щодо зупинення положень колективного договору, 

укладеного між адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна на 2020–2024 роки на період дії воєнного стану. 

– Розроблено значну кількість зразків документів (договорів, наказів 

з кадрових  питань, з питань організації освітнього процесу та інших). 

– Проведено реєстрацію в електронному суді з метою належного захисту 

інтересів університету засобами електронного зв’язку. 

– Проведено роботу з внесення змін до Статуту університету, в тому числі 

внесення відповідних правок, з метою приведення до чинного законодавства, 

супроводження його погодження Вченою радою університету та затвердження 

в Міністерстві освіти і науки України. 

– Проведено роботу щодо внесення змін до відомостей про університет до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань.  

– Подані заяви про злочин (внаслідок збройної агресії). 

– Здійснено правовий аналіз можливості визнання безнадійною дебіторської 

заборгованості банку, виведеного з ринку через неплатоспроможність. 

– Вирішено значну кількість інших проблемних питань, пов’язаних 

з недосконалістю законодавства чи відсутністю норм права, які б регулювали дані 

відносини. 
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XII. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

У 2022 році фінансування університету здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету – загального фонду, а також власних надходжень – спеціального 

фонду.  Слід зазначити, що на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», була 

призупинена дія постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1146 

«Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі 

показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності», відповідно до якої 

університет мав отримати додатково 48 млн грн. У квітні 2022 року відбувся секвестр 

бюджету, внаслідок чого видатки університету за загальним фондом були зменшені ще 

на 5 % і склали 19,698 млн грн, з яких 11,993 млн грн – заробітна плата 

з нарахуваннями та 7,705 млн грн – оплата комунальних послуг. Враховуючи той факт, 

що бюджетні асигнування загального фонду не покривають видатки університету у 

повному обсязі, при формуванні бюджету університету в 2022 році значна увага 

приділялася збільшенню надходжень до спеціального фонду, які спрямовуються на 

здійснення статутної діяльності університету в порядку і на умовах, визначених 

законодавством.  

 

Загальний фонд 
2020 рік 2021 рік 2022 рік план 

2022 рік 

(станом на 

01.10.2022 р.) 

299,008 354,612 354,624 332,417 

Спеціальний фонд, 

у тому числі 
469,809 548,531 685,000 

Дані 

бухг.служби 

Надходження від плати за 

навчання та додаткових 

платних освітніх послуг 

438,971 509,861 646,000 245,205 

Надходження від додаткової 

(господарської) діяльності 
29,034 37,312 36,000 11,613 

Плата за оренду майна 1,803 1,358 2,992 0,374 

Надходження від реалізації в 

установленому порядку майна 
  0,008 0,015 

Залишок коштів на початок 

року 
199,448 222,897 225,063 225,063 

 

Відповідно до фінансового звіту за 2021 рік перехідний залишок коштів за 

спеціальним фондом університету на початок 2022 року складає 225,063 млн грн. Обсяг 

надходжень коштів до спеціального фонду університету у 2022 році станом на 

01.10.2022 становив 257,207 млн грн, що у порівнянні з минулим роком за цей період 

складає 71 %. Це, безперечно, означає, що університет у цьому році отримав значно 

менше коштів за спеціальним фондом на здійснення своєї основної діяльності. Отже, 

загальний обсяг бюджету університету станом на 01.10.2022 склав 589,624 млн грн.  

У січні 2022 року університетом було розміщено 100,0 млн грн на депозитних 

рахунках, що дозволило отримати додатково 1,242 млн грн на організацію основної 

діяльності університету. 
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В умовах воєнного часу зроблено все можливе для своєчасних розрахунків по 

заробітній платі працівникам та стипендії здобувачам вищої освіти у терміни, встановлені 

законодавством України та Колективним договором, недопущення дебіторської та 

кредиторської заборгованості університетом за розрахунками з юридичними та 

фізичними особами, відповідно до укладених угод та відповідно до вимог чинного 

законодавства було забезпечено своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і 

зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів. Здійснювався постійний 

контроль за недопущенням виникнення заборгованості за зобов’язаннями перед 

бюджетом, органами Пенсійного фонду, державними соціальними фондами. 

Протягом звітного періоду мало місце дотримання всіма підрозділами 

університету штатно-фінансової дисципліни. Утримання персоналу структурних 

підрозділів здійснено згідно з нормативами штатної чисельності. 

Враховуючи той факт, що посадові оклади залишилися на рівні грудня минулого 

року, зростання середньомісячної заробітної плати науково-педагогічним та іншим 

працівникам відбулося тільки на суму щомісячної індексації заробітної плати 

відповідно до рішень Кабінету Міністрів України. Згідно з Законом «Про Державний 

бюджет України на 2022 рік» з 1 жовтня збільшився розмір мінімальної заробітної 

плати – з 6500 грн до 6700 грн.  

 

 

 

Рис. 12.1. Середньомісячна заробітна плата у 2020–2022 роках 

 

На теперішній час у період дії воєнного стану надзвичайно важливим для 

університету є забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, що 

передбачає гнучкість у здійсненні бюджетних видатків, жорстку регламентацію 

використання всіх фінансових ресурсів і насамперед забезпечення своєчасних виплат 

за захищеними статтями бюджету, а саме: заробітної плати, а також оплату 

комунальних послуг та інших енергоносіїв. Тому особлива увага приділялася 

вирішенню питання оптимізації штатного розпису університету, передусім приведення 

у відповідність до розрахунку кількості штатних посад науково-педагогічного 
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персоналу на 2022/2023 навчальний рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.08.2002 № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів 

(курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня 

кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду 

науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня 

акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми 

власності» (із змінами), а також економного використання енергоресурсів.  

Цього року спостерігається зменшення кількості здобувачів вищої освіти, 

громадян України, які навчаються за контрактом: 

у 2020 році – 7522 особи; 

у 2021 році – 9222 особи; 

у 2022 році – 7902 особи. 

Надходження коштів за навчання на спеціальний рахунок університету також 

зменшилось. Так,  

у 2020 році університет одержав 97 863 462,40 грн,  

у 2021 році – 142 157 261,09 грн,  

у 2022 році – 125 055 334,97 грн, що практично на 17 млн грн менше, ніж 

у попередньому році.  

Відомості про кількість студентів-контрактників та надходження коштів за 

навчання на спеціальний рахунок університету наведені нижче. 

 

 

 
Рис. 12.2. Динаміка надходження коштів за навчання (грн) 
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Рис. 12.3. Динаміка кількості контрактних студентів (громадян України) 
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XIII. ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ,  

А ТАКОЖ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ 
 

Протягом 2022 року адміністрація університету разом із профспілками дбала про 

посилення соціального захисту працівників університету. Особливе значення отримали 

ці заходи в умовах війни внаслідок агресії російської федерації. Чимало каразінців 

опинилися в скрутному становищі, втратили житло. Прийнято зміни та доповнення на 

2022 рік до Колективного договору на 2020–2024 роки, який відображає економічні 

реалії сьогодення.  

Узгоджено «Комплексні заходи з охорони праці та техніки безпеки у Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна на 2022 рік» в обсязі 975,0 тис. грн. 

Проведено атестацію робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці, за 

результатами якої працівники отримують надбавки до заробітної плати, додаткові 

відпустки до 7 календарних днів та інше. На атестацію робочих місць витрачено 

42,5 тис. грн. 

Здійснюється підвищена оплата за роботи у важких та шкідливих умовах. При 

шкідливих умовах праці працівники мають право на скорочену тривалість робочого 

тижня. За результатами проведеної атестації робочих місць умови праці можуть бути 

визнані особливо важкими і особливо шкідливими. Таким співробітникам встановлено 

доплату до посадового окладу до 24 %, додаткову відпустку, скорочено тривалість 

робочого тижня. За звітний період такі доплати склали 1,509 млн грн. 

У зв’язку з військовою агресією з боку російської федерації та запровадженим 

в країні воєнним станом спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету 

деякі пункти Колективного договору тимчасово призупинено.   

Незважаючи на об’єктивні умови, велика увага приділяється економічному 

стимулюванню якісної та напруженої праці: за звітний період надбавок та доплат 

працівникам надано 30,724 млн грн; премій – 30,876 млн грн.  

Виплати за почесні звання «Заслужений діяч науки», «Заслужений майстер 

спорту» склали 645,0 тис. грн, заохочення до ювілеїв склали 148,0 тис. грн. 

До 36-ї річниці ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС ліквідаторам аварії надано 

з профспілкового бюджету 9,0 тис. грн. 

На матеріальну допомогу співробітникам у 2022 році виділено 556 тис. грн, 

а з профбюджету – 1,916 млн грн. За рахунок профспілкових коштів 145 співробітників 

отримали допомогу на відновлення пошкодженого житла внаслідок російської агресії 

на суму 435,0 тис. грн; 157 співробітників, які працювали у найскладніший та 

найнебезпечніший період в університеті, – на суму 235,5 тис. грн; 233 співробітники, 

які перебували весь час з неповнолітніми дітьми на території Харкова та Харківської 

області, – на суму 419,4 тис. грн.     

Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів реалізовує 

в університеті заходи, що пов'язані із захистом прав студентів у освітній і соціальній 

галузі, стипендіальним забезпеченням, веде співпрацю з адміністрацією з питань 

проживання в гуртожитках, дозвілля та оздоровлення. 

У Каразінському університеті за 2022 рік студенти денної форми навчання за 

державним замовленням отримували академічні та соціальні стипендії у межах 



118 ________________________________________________________________________________ Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2022 року 

 

 

асигнувань, виділених Міністерствами освіти і науки та соціальної політики. 

Фінансування, на жаль, на сьогодні надходить не в повному обсязі, але стипендіальний 

відділ постійно працює над тим, щоб не утворювалося боргів за виплатами.  

З травня 2022 року відновлено виплати соціальних стипендій у межах 

фінансування. В університеті відкрито розрахункові рахунки для стипендіатів 1 курсу у 

повному обсязі. Разом із стипендіальним відділом профспілка веде постійні 

консультації щодо оформлення карток у відділеннях банку по всій Україні. 

Упродовж 2022 року за рахунок коштів профспілкової організації було надано 

виплати студентам-членам профспілки з вразливих категорій населення на загальну 

суму 308 тис. 665 грн, з них значна частина коштів йшла на допомогу під час війни, 

а саме студентам на загальну суму 162 тис. 100 грн. Під час зимових канікул до початку 

війни профспілковою організацією було проведено щорічне оздоровлення студентів на 

базі відпочинку «Тиса» (Івано-Франківська область, смт Ясіня), у зв'язку з цим було 

здійснено виплати на оздоровлення на загальну суму 90 тис. 900 грн. 

Профспілка до введення воєнного стану також продовжувала реалізацію права 

студентів на пільговий проїзд для студентів університету. Організація допомогла 

в оформленні субсидій для сплати житлово-комунальних послуг студентами, що 

мешкають у гуртожитках, надає консультаційні послуги. Наразі ці два напрямки роботи 

припинені через обмежену роботу ЦНАПів та введення безоплатного проїзду 

у міському транспорті. 

Спільно з адміністрацією університету та студмістечка була проведена робота із 

студентами щодо врегулювання питань сплати за проживання у гуртожитках під час 

війни. Рішенням адміністрації сплата встановлена на рівні вартості амортизаційних 

послуг та оплати заробітної плати персоналу гуртожитків. Студенти, які мешкали 

у зруйнованих гуртожитках, звільнені від сплати з 1 березня 2022 року взагалі. 

Під час війни у гуртожитках були створені умови для безпечного перебування 

студентів. За рахунок коштів студентів і викладачів були закуплені продукти і ліки, 

партнерами університету надавалася гуманітарна допомога. 

Органи студентського самоврядування, профспілок та громадських організацій 

беруть активну участь у житті університету. Їх представники беруть участь 

у засіданнях Вчених рад, ректорату, стипендіальних комісій та є делегатами 

Конференції трудового колективу. Лідери органів студентського самоврядування 

активно залучені до організації процесу забезпечення якості освіти для студентів. 

Серед партнерів є школа водійської майстерності «Авто-Дор», яка дуже популярна 

серед каразінців. Профспілка допомагає із записом на курси до цієї школи, яка 

відновила свою роботу з вересня 2022 року. 

Не припиняв свою роботу й студентський клуб "Karazin Student Hall", зараз 

приміщення використовується як гуманітарний штаб. 

До 218-ї річниці університету профспілковим комітетом було прийнято рішення 

і перераховано 50 тис. грн до Каразінського фонду з метою створення безпечних умов 

для студентів. 
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XIV. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ І ГОСПОДАРСЬКІ РОБОТИ 
 

За 2022 рік господарськими та інженерними службами університету проводилася 

робота з підготовки матеріальної бази навчальних корпусів, лабораторій, баз практик 

та житлового фонду для забезпечення освітнього процесу та побуту здобувачів освіти 

та співробітників університету. 

З 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної військової агресії 

російської федерації проти України, усі господарські служби здійснювали заходи із 

захисту майна університету. Кожного дня служби головного інженера виконували 

роботи з усунення аварій на мережах електро-, тепло- і водопостачання, управління 

охорони і безпеки з першого дня цілодобово здійснювали охорону основних об’єктів. 

У зв’язку з агресією російської федерації проти України було завдано ракетні та 

артилерійські обстріли міста Харкова, під час яких було пошкоджено 23 (двадцять три) 

об’єкти університету. Фахівцями відділу капітального будівництва, реконструкції та 

поточного ремонту проведено попередній огляд пошкоджених об’єктів зі складанням 

відповідних актів.  

Найбільш постраждалі об’єкти: гуртожиток № 4 за адресою м. Харків, вул. Отакара 

Яроша, 13 та гуртожиток № 6 за адресою м. Харків, вул. Академіка Вальтера, 14. Ці 

споруди мають значні пошкодження та не придатні для проживання. 

 Спорткомплекс НСЦ «Каразінський» за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 

14 (крім «Уніфехту») – зруйновано. Навчальний корпус за адресою м. Харків, вул. 

Мироносицька, 1 має значні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, 

тому не може експлуатуватися. В гуртожитку № 9 за адресою м. Харків, проспект 

Людвіга Свободи, 51 та в гуртожитку № 10 за адресою м. Харків, вул. Отакара Яроша, 12 

було пошкоджено перекриття покрівлі та 9-го поверху, вибито понад 120 вікон. 

У навчальному корпусі за адресою м. Харків, майдан Свободи, 4 вибито понад 900 вікон, 

як наслідок в деяких приміщеннях пошкоджено системи опалення та 

водозабезпечення. У навчальному корпусі за адресою м. Харків, майдан Свободи, 6 

вибито понад 60 вікон, в медичному комплексі за адресою Академіка Курчатова, 29 

в усіх будівлях та спорудах пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій. 

Адміністрацією було подано відповідні заяви до правоохоронних органів для відкриття 

кримінальних проваджень по факту пошкоджень будівель та споруд університету. 

З 24 лютого 2022 року до цього часу співробітники управління безпеки і охорони: 

– забезпечували охорону об’єктів інфраструктури університету; 

– збирали поточну інформацію про технічний стан приміщень, споруд, 

електричних мереж, мереж водовідведення та водопостачання для подальшого 

інформування керівництва університету; 

– організовували та виконували роботи з рятування приміщень, обладнання та 

цінностей університету при затопленнях, що були наслідками пошкоджень після 

обстрілів та перемерзань мереж водопостачання та водовідведення; 

– брали участь у проведенні заходів із збереження майна та історичних цінностей 

університету; 

– проводили евакуацію майна університету із зруйнованих будівель. 

Для підготовки до зимового періоду 2022/2023 рр. під наглядом відділу 

капітального будівництва, реконструкції та поточного ремонту було проведено 

наступні відновлювальні роботи: 
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 у навчальному корпусі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4 заміна 

пошкоджених вікон, поточний ремонт системи опалення, поточний ремонт покрівлі; 

 у навчальному корпусі за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6 заміна 

пошкоджених вікон, поточний ремонт покрівлі; 

 у гуртожитку № 9 за адресою: м. Харків, проспект Людвіга Свободи, 51 

проведено капітальний ремонт перекриття покрівлі та 9-го поверху.  

Укладено угоди на поставку електричної енергії за всіма об’єктами університету, 

зведено та узгоджено показники споживання (заборгованості відсутні). 

На кожному відповідальному об’єкті виведені на постійну роботу чергові 

електромонтери, проведено відповідні інструктажі з урахуванням вимог воєнного 

стану та в умовах бойових дій. 

Налагоджено роботу з усіма відповідними підрозділами технічного забезпечення 

для швидкого реагування та вирішення можливих аварійних ситуацій. 

Проведено огляд електрообладнання та зафіксовано їх стан в усіх доступних 

об’єктах, включно тих, що знаходились у зоні бойових дій. 

Проводиться інвентаризаційна робота з матеріальними активами служби для 

швидкого реагування та видачі матеріалів при проведені аварійно-ремонтних та 

поточних робіт. 

З січня 2022 року по теперішній час на об'єктах університету службою головного 

енергетика проведено наступні роботи: 

– відремонтовано санвузлів – 12 шт.; 

– відновлено та відремонтовано трубопроводів опалення водопостачання та 

водовідведення понад 1 000 м/п.; 

– замінено запірної арматури та змішувачів – 650 шт.; 

– замінено сантехнічних приладів – 30 шт. 

Також силами підрядної організації було виконано заміну теплового вводу 

з заміною засувок  головного навчального корпусу (майдан Свободи, 4). 

Замінено 105 шт. опалювальних приладів та планується їх заміна в кількості 

70 шт. Проведено роботи з заміни трубопроводів діаметром від 100 мм до 15 мм 

в кількості 660 м. Проведено заміну запірної арматури та змішувачів у кількості 310 шт. 

На всіх об’єктах університету було замінено сантехнічних приладів у кількості 45 шт. 

Отримано акти на теплові рамки для роботи у опалювальний сезон 2022/2023 рр. 

Ремонтно-будівельною службою з січня 2022 року по теперішній час власними 

силами виконано робіт на загальну суму майже 1 100,0 тис. грн: 

 відремонтовано понад 34 приміщення на факультетах та у підрозділах 

університету, в тому числі роботи проводились в навчальних аудиторіях, лабораторіях,  

коридорах та санвузлах; 

 відремонтовано та закрито 1 615 вікон (в місцях, де відсутнє скло), які були 

пошкоджені внаслідок вибуху в будівлях університету. Для збереження від 

пошкоджень історичної спадщини «Скіфських кам’яних баб» зроблено короба 77 м2 

з плит OSB на території Музею природи (вул. Тринклера, 8/5); 

 відремонтовано слухові вікна та дверцята в парапетах на покрівлях корпусів 

(майдан Свободи, 4); 

 облаштовано укриття в гуртожитку №2 та у навчальному корпусі (майдан 

Свободи, 4); 
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 при підготовці корпусу до опалювального сезону відремонтовані віконні 

відкоси – 112 м² після заміни підрядною організацією віконних блоків (майдан 

Свободи, 4 та Свободи, 6);  

 для збереження тепла встановлено гіпсокартонні перегородки – 67,5 м².  

Експлуатаційно-технічним відділом було організовано та проведено:  

 перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів в кількості 150 шт. 

від газових котлів та приладів на об’єктах університету; 

 поточний ремонт теплових мереж будівлі університету (майдан Свободи, 4); 

 технічне обслуговування газового обладнання теплогенераторної та котельні; 

 технічне обслуговування систем газопостачання, газових приладів та газового 

обладнання підприємства; 

 утилізація небезпечних відходів хімічних реактивів відпрацьованих (майдан 

Свободи, 4). 

Впродовж 2022 року адміністрація університету значну увагу приділяла 

утриманню гуртожитків в належному стані та збереженню матеріальних цінностей. 

Так, в гуртожитках № 1, 2, 11, де мешкають студенти, співробітники університету та 

внутрішньо переміщені особи, всі інженерні та комунікаційні системи працюють 

в штатному режимі.  

В гуртожитках № 5, 7, 9 інженерні системи не експлуатуються, але за  необхідності 

готові до запуску.  

Керівництвом університету досягнута домовленість з Харківською обласною 

військовою адміністрацією щодо ремонту гуртожитку № 10, після закінчення якого 

гуртожиток буде готовий до заселення. Гуртожитки № 4, 6 постраждали внаслідок 

обстрілів та закриті. 

Під час підготовки до нового 2022/2023 навчального року адміністрації 

університету та студмістечка приділяли постійну увагу студентам, які виявили 

бажання та підписали угоди на зберігання за собою ліжко-місць. Всіх бажаючих було 

поселено до гуртожитків. 

З 22 вересня 2022 року у гуртожитках № 2 та № 11 ведеться розміщення 

переселенців з деокупованих територій Харківської області. На сьогодні до гуртожитків 

прийнято понад 1 100 осіб, 750 з яких проживають у гуртожитках і зараз. Гуртожиток 

№ 10 зараз готується для прийому та розміщення внутрішньо-переміщених осіб з міста 

Харкова. Загалом університету обласною військовою адміністрацією поставлено задачу 

щодо розміщення щонайменш 1 000 осіб. Ці люди планують проживати у гуртожитках 

до закінчення військового стану. 

За 2022 рік автотранспортним підрозділом було виконано всі поставлені перед 

ним задачі, недопущено дорожньо-транспортних пригод та порушень Правил 

дорожнього руху. 

Від початку здійснення військової агресії проти України вжито заходів зі 

збереження матеріальних цінностей університету, а саме господарськими службами 

переміщено в безпечні місця понад 1500 предметів товарно-матеріальних цінностей 

(меблі, приладдя).  

Працівниками господарської служби прибрано понад 7,5 тонн розбитого скла, 

вивезено близько 750 м3 великогабаритного та побутового сміття. З метою підготовки 

університету до роботи в осінньо-зимовий період 2022–2023 рр. в приміщеннях 
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університету здійснено утеплення майже 550 вікон, проведені ремонтні та профілактичні 

роботи з підготовки прибирального інвентаря та снігоприбирального обладнання.  

Господарською службою щоденно проводиться робота з підтримання належного 

стану приміщень університету та прилеглої до будівель території. 

17 квітня 2022 року в результаті обстрілу російською федерацією міста Харкова на 

території автотранспортного підрозділу (адреса: 61058, м. Харків, вул. Тринклера, 8/5) 

було пошкоджено 6 воріт, дах, стіна боксу для нічної стоянки автотранспорту, також було 

пошкоджено 6 автотранспортних засобів. Структурний підрозділ, який розміщений 

в селищі Кам’янка Ізюмського району, потрапив під окупацію (там знаходиться 11 

(одинадцять) автотранспортних засобів, 3 причепи, 2 автонавантажувачі, бокси для нічної 

стоянки транспорту). У вересні 2022 року селище Кам’янка Ізюмського району було 

звільнено від окупації. Силами водіїв підрозділу було відновлено дах та ворота боксів для 

нічної стоянки автомобілів (адреса: 61058, м. Харків, вул. Тринклера, 8/5), повністю 

відновлено два автомобілі (МАЗ 555ОС3 державний номер АХ0563ЕХ, трактор МТЗ 82.1 

державний номер 19513ХА), частково відновлено два автомобілі (Renault Master 

державний номер АХ1387НХ, ГАЗ-330202 державний номер АХ1516ВО). 

19 жовтня 2022 року було здійснено виїзд комісії в селище Кам’янка Ізюмського 

району, де встановлено пошкодження, що були нанесені Лабораторії геолого-

розвідувальної справи та геофізики під час окупації, а саме: зруйновані та пошкоджені 

бокси для нічної стоянки автотранспорту (адреса: Харківська область, Ізюмський район  

Ізюмської міської територіальних громади, селище Кам’янка, вулиця Шкільна, 5-А); 

пошкоджені від обстрілу 12 автотранспортних засобів, зникли з території лабораторії 

п’ять автотранспортних засобів. 

Відділом постачання  проведено звітування в системі ПРОЗОРРО щодо виконання 

1 174 договорів, укладених у 2021 році; підготовлено, опубліковано в системі 

ПРОЗОРРО та зареєстровано в ДКСУ 19 договорів на придбання товарів (матеріалів, 

будівельних матеріалів для господарської діяльності) на загальну суму 454 654,41 грн; 

проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на складі; 

прийнято на склад із зруйнованих будівель університету: більше 1000 одиниць 

електротехнічної  продукції, технічних засобів навчання, сантехнічних виробів, 

комп’ютерного обладнання, меблів тощо. В співробітництві з БО «Фонд Харківського 

Каразінського університету» в Головному корпусі університету відкрито місце для 

укриття «Безпечний простір». Для комфортного перебування співробітників 

і здобувачів вищої освіти приміщення обладнано необхідними меблями, резервним 

живленням електроенергії та wi-fi. 

З метою зменшення витрат університету, із врахуванням пошкоджених та 

знищених об’єктів, відсутністю у м. Харкові здобувачів вищої освіти, господарськими 

службами проведено оптимізацію чисельності працюючих співробітників. Станом на 

24.02.2022 у господарських службах працювало 899 осіб. Станом на 01.10.2022 р. 

реально працюючих фахівців господарських служб (робота на робочому місці, 

дистанційна робота чи простій) – 289 осіб, або 32 %. Більше всього скорочено 

співробітників в Управлінні безпеки і охорони – 123 особи, Господарській службі – 

71 особа, Студмістечку – 88 осіб та Службі головного енергетика – 40 осіб. Але, 

незважаючи на ці обмеження, всі господарські служби працювали та робили все 

можливе для стабільної роботи університету. 
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XV. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Видавництво університету забезпечує видавничою продукцією структурні 

підрозділи та загальноуніверситетські служби. Діяльність спрямована на 

популяризацію результатів науково-дослідних робіт співробітників і здобувачів вищої 

освіти, забезпечення освітнього процесу всіма видами навчальних і наукових видань, 

випуск інформаційної, рекламної, бланкової та інших видів продукції. 

Відповідно до покладених завдань, Видавництво виконує такі функції: 

– проводить методичну та консультативну роботу з кафедрами та іншими 

підрозділами університету з питань випуску літератури, формує на основі заявок 

факультетів/інститутів перспективний план з питань видання літератури та іншої 

поліграфічної продукції; 

– організовує необхідні експертизи всіх видаваних університетом матеріалів на 

відповідність вимогам чинних законодавчих і нормативних документів з видавничої 

діяльності; 

– забезпечує комунікацію та методично-інформаційну підтримку періодичних 

видань; 

– сприяє підвищенню якості, розвитку, розповсюдженню та просуванню 

періодичних видань до міжнародних наукометричних баз; 

– здійснює редакційну та виробничо-видавничу підготовку рукописів до випуску; 

– організовує контроль якості видаваної літератури, в тому числі якості 

поліграфічного виконання, проводить аналіз видавничої діяльності; 

– визначає технологію видавничого процесу; 

– організовує виробництво, накопичення і поширення інформаційних продуктів і 

послуг; 

– проводить роботу з підвищення кваліфікації редакційно-операторського 

персоналу, освоює сучасну інформаційно-видавничу техніку і технологію; 

– веде облік результатів своєї діяльності, в установленому порядку готує 

оперативні і статистичні звіти з видавничої діяльності. 

Протягом 2022 року здійснювався комплекс заходів шляхом організації процесу 

грифування створених в університеті навчальних та наукових видань. Для 

забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності у процесі створення 

літератури всі роботи в обов’язковому порядку проходили перевірку щодо наявності 

запозичень з інших документів за допомогою антиплагіатних онлайн-систем. 

Для забезпечення якості навчальної літератури, її відповідності принципам та 

вимогам, визначеним законодавством, здійснюється експертиза рукописів навчальних 

видань, що надійшли до Видавництва, і тільки після отримання позитивної рецензії 

профільного рецензента зі складу Експертної ради (голова ради – М. О. Мчедлов-

Петросян) щодо змістового наповнення та відповідності освітніх стандартів, 

відповідності принципам системності, науковості, доступності (Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо вдосконалення науково-

методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури» від 14 грудня 

2021 р. № 1951-IX) рукопис подається на затвердження та надання грифа 

«Затверджено до друку рішенням Вченої ради». 

Завдання представлення результатів наукових досліджень реалізується у виданні 

наукових видань (монографій, збірників наукових праць), здійсненні обґрунтованої й 

https://lex.activelex.com/#/act/17289724
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незалежної наукової експертної оцінки рукописів рецензентами зі складу Експертної 

ради, рукописи подаються на затвердження та надання грифа «Затверджено до друку 

рішенням Вченої ради». 

Навчально-методичні видання проходять затвердження в Науково-методичній 

раді університету для отримання грифа «Затверджено до друку рішенням Науково-

методичної ради». 

В умовах воєнного стану, з урахуванням інформаційно-комунікаційних змін та 

інших проблем у сфері освітньо-видавничої справи, Видавництво оперативно втілило 

механізми та алгоритми реагування з метою збереження темпів, об’ємів та якості 

функціонування підрозділу як невід’ємної ланки повноцінної роботи університету. 

Було змінено порядок взаємодії сторін редакційно-видавничого процесу щодо 

забезпечення організації прийому та складання документів, проведення заходів 

з інформування, процедур з отримання належних грифів, редакційної роботи, 

створення макетів, роботи з авторами, роботи верстальників, інформаційних проєктів 

тощо. Але не завжди з різних причин була можливість здійснювати свою роботу. 

Наразі на етапах редакційно-видавничої діяльності здійснено редагування 

538,2авторських аркушів, їх додрукарська підготовка (редагування текстових та 

обробка фотоматеріалів, розроблено і остаточно відкориговано оригінал-макети 

навчальних та наукових видань, оформлено дизайн-макети) відповідно до вимог ДСТУ, 

підготовлено до видання 109найменувань літератури. 

Сумарний обсяг виданої літератури у 2022 році склав 603,7 ум. друк. арк.  

У 2022 році опубліковано 17 навчальних посібників, 11 монографій, 91 випуск 

наукових періодичних видань (табл. 15.1). Видання отримували міжнародний 

стандартний номер книги ISBN. Створюються паралельні електронні версії видань, що 

є важливим з точки зору осучаснення і розвитку навчального процесу. 

Таблиця 15.1 

Випуск видань 

Вид 
Кількість видань за  

2022 рік 

Навчальні посібники та підручники 17 

Монографії 11 

Методична література  81 

Періодичні видання ХНУ імені В.  Н. Каразіна  91 

 

Видавництво здійснює випуск друкованої продукції за основними напрямами: 

книжково-журнальна продукція, бланкова продукція для забезпечення функціону-

вання університету та навчального процесу (залікові книжки, різноманітні бланки, 

різні види журналів та інше), кольорова продукція на замовлення структурних 

підрозділів університету (дипломи, сертифікати, подяки тощо).  

Окремою ланкою роботи Видавництва є підготовка, персоналізація та друк 

дипломів про вищу освіту і додатків до них у кількості близько понад 5000 шт. В умовах 

воєнного стану своєчасно виконано завдання із проведення низки практичних заходів, 

внесення змін та оновлено алгоритм дій і процедур друку документів про вищу освіту 

щодо магістрів, бакалаврів та спеціалістів – випускників 2022 року. 
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Важливим напрямом діяльності Видавництва є випуск наукової періодики, 

тематична спрямованість яких відповідає роботі його структурних підрозділів 

(табл. 15.2). 

Таблиця 15.2 

Список періодичних видань 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за 2022 рік 

№ Структурний підрозділ 

Періодичні видання (кількість назв) 

Загальна 

кількість 
з них фахові 

з них не 

фахові 

1 Біологічний 1 1  

2 Геології, географії, рекреації і туризму 3 3  

3 ННІ екології 3 2 1 

4 Економічний 2 2  

5 Іноземних мов 3 2 1 

6 Історичний 2 1 1 

7 Комп’ютерних наук 2 1 1 

8 Медичний 3 3  

9 Математики і інформатики 1 1  

10 Міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 
1 1  

11 Психології 3 3  

12 Радіофізики, біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем 
3 3  

13 Соціологічний 3 2 1 

14 ННІ «Фізико-технічний факультет» 1 1  

15 Фізичний 1 1  

16 Філологічний 3 2 1 

17 Філософський 4 4  

18 Хімічний 1 1  

19 Юридичний 1 1  

20 ННІ міжнародної освіти 1 1  

21 Загальноуніверситетські 2  2 

22 ННІ «Каразінський банківський інститут» 1  1 

23 ННІ «Інститут державного управління» 3 3  

  Разом 48 39 9 

 

До Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 

статті та результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, 

кандидата наук та ступеня доктора філософії (відповідно до Порядку формування 

Переліку наукових фахових видань України), наразі включено 39періодичних фахових 

видань Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у 17 галузях наук 

з 41 спеціальності (табл.  15.3). 
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Таблиця 15.3 

Перелік наукових фахових видань  

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 року 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 627 від 14.05.2020 року 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 року 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 року 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1471 від 26.11.2020 року 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 89 від 01.02.2022 року 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 724 від 09.08.2022 року 

 

№ 

з/п 
Назва 

Кате-

горія 

Галузь 

науки 
Спеціальності 

Дата 

включення 

1 

Вісник Харківського національного 

університету імені. Н. Каразіна серія 

«Геологія. Географія. Екологія» 

Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National 

University series «Geology. Geography. 

Ecology» 

«А» 
географічні 

геологічні 

103 Науки про Землю 

106 Географія 
28.12.2019 

2 
Східно-європейський фізичний журнал 

East European Journal of Physics 
«А» 

фізико-

математичні 

104 Фізика та 

астрономія 

105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

28.12.2019 

3 Біофізичний вісник «Б» 

біологічні 

фізико-

математичні 

технічні 

091 Біологія 

104 Фізика та 

астрономія 

105 Прикладна 

фізика та 

наноматеріали 

163 Біомедична 

інженерія 

28.12.2019 

4 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна серія 

«Біологія» 

The journal of V. N. Karazin Kharkiv 

National University series «Biology» 

«Б» біологічні 091 Біологія 28.12.2019 

5 
Когніція, комунікація, дискурс 

Cognition, communication, discourse 
«Б» філологічні 035 Філологія 28.12.2019 

6 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

серія «Хімія» 

Kharkiv University Bulletin Chemical series 

«Б» хімічні 102 Хімія 28.12.2019 

7 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна серія 

«Математика, прикладна математика і 

механіка» 

«Б» 
фізико-

математичні 

111 Математика 

113 Прикладна 

математика 

28.12.2019 

8 
Часопис соціально-економічної 

географії 
«Б» географічні 

103 Науки про Землю 

106 Географія 
28.12.2019 



Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2022 року ______________________________________________________ 127 

 

 

Продовження таблиці 15.3 

9 
Актуальні проблеми державного 

управління 
«Б» 

державне 

управління 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

28.12.2019 

(зі змінами 

від 

09.08.2022 

№724) 

10 Державне будівництво «Б» 
державне 

управління 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

28.12.2019 

(зі змінами 

від 

01.02.2022 

№89) 

11 
Теорія та практика державного 

управління 
«Б» 

державне 

управління 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

28.12.2019 

(зі змінами 

від 

09.08.2022 

№724) 

12 

Викладання мов у вищих навчальних 

закладах освіти на сучасному етапі. 

Міжпредметні зв’язки 

«Б» педагогічні 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

015 Професійна 

освіта  

(за спеціалізаціями) 

17.03.2020 

13 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна.  

Серія «Право» 

The Journal of V. N. Karazin Kharkiv 

National University. Series: Law 

«Б» юридичні 

081 Право 

262 Правоохоронна 

діяльність 

293 Міжнародне 

право 

17.03.2020 

14 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна  

Серія «Міжнародні відносини. 

Економіка. Країнознавство. Туризм» 

«Б» економічні 

051 Економіка 

073 Менеджмент 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

17.03.2020 

15 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна,  

серія «Економічна» 

Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National 

University Economic Series 

«Б» економічні 

051 Економіка 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

17.03.2020 

16 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна серія 

«Іноземна філологія. Методика 

викладання іноземних мов» 

«Б» 
педагогічні 

філологічні 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

015 Професійна 

освіта  

(за спеціалізаціями) 

035 Філологія 

17.03.2020 

17 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна серія 

«Історія України. Українознавство: 

історичні та філософські науки» 

«Б» історичні 
032 Історія та 

археологія 
17.03.2020 

18 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна серія 

«Історія» 

«Б» історичні 
032 Історія та 

археологія 

17.03.2020 
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19 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна серія 

«Екологія» 

Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National 

University series «Ecology» 

«Б» 
географічні 

біологічні 

091 Біологія 

101 Екологія 

103 Науки про Землю 

17.03.2020 

20 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна серія 

«Фізика» 

«Б» 
фізико-

математичні 

104 Фізика та 

астрономія 
17.03.2020 

21 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна серія 

«Математичне моделювання. 

Інформаційні технології. 

Автоматизовані системи управління» 

«Б» технічні 

113 Прикладна 

математика 

122 Комп’ютерні 

науки 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

125 Кібербезпека 

17.03.2020 

22 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна Серія 

«Філософія. Філософські перипетії» 

The Journal of V. N. Karazin Kharkiv 

National University. Series: Philosophy. 

Philosophical Peripetias 

«Б» філософські 033 Філософія 17.03.2020 

23 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, серія 

«Соціологічні дослідження сучасного 

суспільства: методологія, теорія, 

методи» 

Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National 

University series «Sociological studies of 

contemporary society: methodology, 

theory, methods» 

«Б» соціологічні 054 Соціологія 17.03.2020 

24 

Вісник Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна серія 

«Філологія» 

«Б» філологічні 035 Філологія 17.03.2020 

25 
Людина та довкілля.  

Проблеми неоекології 
«Б» географічні 

101 Екологія 

103 Науки про Землю 

201 Агрономія 

205 Лісове 

господарство 

17.03.2020 

26 
Проблеми безперервної географічної 

освіти і картографії 
«Б» географічні 

103 Науки про Землю 

106 Географія 
17.03.2020 

27 

Психіатрія, неврологія та медична 

психологія 

Psychiatry, Neurology and Medical 

Psychology 

«Б» 

медичні 

 

психологічні 

222 Медицина 

225 Медична 

психологія 

053 Психологія 

17.03.2020 

 

14.05.2020 

28 
Соціальна економіка 

Social economics 
«Б» економічні 

051 Економіка 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

17.03.2020 
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29 Філологічні трактати «Б» філологічні 035 Філологія 17.03.2020 

30 
Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна  
Серія «Питання політології» 

«Б» політичні 052 Політологія 14.05.2020 

31 
Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна Серія 
«Теорія культури і філософія науки» 

«Б» філософські 033 Філософія 14.05.2020 

32 

Психологічне консультування і 
психотерапія 
Psychological counseling and 
psychotherapy 

«Б» психологічні 053 Психологія 14.05.2020 

33 

Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна  
серія «Медицина» 
The journal of V. N. Karazin Kharkiv 
National University series «Medicine» 

«Б» медичні 222 Медицина 02.07.2020 

34 Фотобіологія та фотомедицина «Б» 
біологічні 
технічні 
медичні 

091 Біологія 
163 Біомедична 
інженерія 
222 Медицина 

02.07.2020 

35 
Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, серія 
«Психологія» 

«Б» психологічні 053 Психологія 02.07.2020 

36 
Науковізапискикафедрипедагогіки 
Scientific notes of the pedagogical 
department 

«Б» педагогічні 

011 Освітні, 
педагогічні науки 
012 Дошкільна освіта 
013 Початкова освіта 
014 Середня освіта 
(за предметними 
спеціальностями) 
015 Професійна 
освіта  
(за спеціалізаціями) 

02.07.2020 

37 
Український соціологічний журнал 
Ukrainian sociological journal 

«Б» соціологічні 054 Соціологія 02.07.2020 

38 

Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна серія 
«Радіофізика та електроніка» 
Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National 
University series «Radiophуsіcs and 
Electronics» 

«Б» 
фізико-
математичні 

104 Фізика та 
астрономія 
105 Прикладна 
фізика та 
наноматеріали 

24.09.2020 

39 
Актуальніпроблемисучасноїмедицини 
Actual problems of modern medicine 

«Б» медичні 

222 Медицина 
224 Технології 
медичної 
діагностики та 
лікування 
228 Педіатрія 
229 Громадське 
здоров᾿я 

26.11.2020 

 

Упродовж року здійснювалась аналітична та інформаційна підтримка функціо-
нування редакційних колегій періодичних видань та координація їх роботи. 
Видавництво виконує функціональні обов'язки із надання допомоги періодичним 
виданням з усіх питань стосовно Міжнародних стандартних номерів серіального 
видання ISSN. 
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У 2022 році університетом подовжено членство у Міжнародній асоціації 
видавничої цитованості (Publishers International Linking Association, PILA). 

Присвоєння кожному опублікованому матеріалу цифрових ідентифікаторів 
об'єкта DOI (digital object identifier) робить наукову публікацію видимою для 
професійних пошукових систем, що полегшує її пошук науковцями з усього світу та 
дозволяє відстежувати її цитування. 

Наразі спеціалісти Видавництва здійснюють моніторинг та аналіз коректного 
заповнення метаданих номерів, підготовку та внесення метаданих статей поточних 
номерів періодичних видань Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна у системі Crossref. Здійснюється облік щодо активованих DOI та 
використання матеріальних ресурсів. Проводиться робота з аналізу звітної інформації, 
що надається Crossref, для оптимізації всіх процесів. 

За звітний період Видавництво брало участь у процесі із впорядкування 
Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна як правонаступником 
реєстраційних документів та оновлення інформації щодо друкованих засобів масової 
інформації наукових фахових періодичних видань: збірника наукових праць «Актуальні 
проблеми державного управління», збірника наукових праць «Теорія та практика 
державного управління» та наукового фахового періодичного електронного видання 
збірника наукових праць «Державне будівництво» у звʼязку з приєднанням 
Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові 
України до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Здійснено 
супровід з перереєстрації видань у зв'язку зі зміною засновника, надані документи до 
Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки України. Наразі Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна визнано засновником вищезазначених 
періодичних видань. Збірники наукових праць «Актуальні проблеми державного 
управління» та «Теорія та практика державного управління» отримали нові Свідоцтва 
про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. 

За ініціативи Видавництва проведено онлайн-засідання серед головних редакторів 
та представників періодичних видань Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. Висвітлені основні питання та проблеми в умовах воєнного сьогодення за 
результатами моніторингу публікаційної активності та якісної складової періодичних 
видань університету. Підкреслена важливість окремих ланок, що забезпечує публікаційну 
видимість результатів досліджень як власне Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, так і наукового суспільства у цілому у міжнародному науковому 
просторі, що призводить до репутаційного росту установи. Проведено чисельні 
консультації, надано інформаційний матеріал представникам редакційних колегій. 

Щорічно тиражується близько 80 номерів видань відповідно до заявленої 
періодичності. Уповільнені темпи відновлення повноцінної видавничої діяльності 
обумовлені не тільки бойовими діями в Україні, але й браком паперу у світі, зростанням 
цін на матеріали та логістичні послуги. Труднощі, пов᾿язані із браком коштів та 
недостатньою кількістю матеріалів, вирішуються завдяки злагодженій роботі 
Видавництва, редакційних колегій та керівництва університету.  

Проводяться консультації із врегулювання організаційних заходів та дотримання 

сучасних вимог до якісних параметрів періодичних видань. 

У 2023 році необхідно: 
– у співпраці з редакційними колегіями розробити Положення щодо прийняття 

єдиних правил з розмежування обовʼязків та повноважень з боку університету, 
структурних підрозділів та редакційних колегій з урахуванням змін організаційної 
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структури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за попередній 
звітний період; 

– продовжити здійснення комплексного аналізу наукометричних показників 
наукових періодичних видань університету для вивчення динаміки розвитку журналів; 

– підвищити англомовну складову журналу та розробити систему лінгвістичної 
підтримки, а саме організації процесу професійного редагування публікацій 
англійською мовою університетських періодичних видань; 

– співпраця з редакційними колегіями щодо інтенсифікації інтеграційних 
процесів наукового контенту у спеціалізованих ресурсах, використання систем 
цифрових ідентифікаторів публікацій і авторів. 

Завдяки різноманітним комбінаціям компетенцій, здібностей та ресурсів, 
оптимізації роботи, підвищується ефективність роботи Видавництва, розширюється 
спектр послуг та покращується якість виготовленої продукції.  

Для злагодженої, скоординованої та продуктивної роботи Видавництва на 
наступний рік із забезпечення освітнього процесу, наукової та науково-дослідної 
роботи, поширення знання серед світової наукової спільноти перспективними є такі 
напрямки роботи: 

– оновлення «Положення про порядок підготовки та тиражування навчальних 
і наукових видань Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна»; 

– виконання заходів, що спрямовані на поліпшення якості та скорочення терміну 
редакційної підготовки рукописів до видання; 

– моніторинг забезпечення спеціальностей та освітніх програм навчальною 
літературою, коригування спільно з кафедрами, відділом методичної та акредитаційної 
роботи, Центральною науковою бібліотекою плану видань на 2022/2023 календарний 
рік щодо випуску літератури та ефективного забезпечення дисциплін навчальною 
літературою; 

– запровадження програми «Підручник Каразінського університету» для 
забезпечення здобувачів вищої освіти підручниками та навчальними посібниками, 
а саме власною навчальною літературою; 

– нормативне забезпечення врегулювання процесу підготовки електронних 
видань згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права»; 

– всебічна підтримка журналів з метою підвищення їх рівня та відповідності 
високим вимогам і стандартам при включенні до міжнародних наукометричних баз 
наукових видань, повноправного їх входження до сучасного інформаційного простору; 

– забезпечення реалізації процесів в системі Crossref з отримання/активації DOI 
поточних та архівних номерів періодичних видань університету; 

– реєстрація та оновлення інформації періодичних видань університету 
у каталогах журналів та у міжнародних наукометричних базах даних; 

– співпраця з наповнення електронної бібліотеки Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна; 

– ефективне та раціональне використання коштів та матеріальних цінностей; 
– просування створеної видавничої продукції;  
– подальше розширення власної поліграфічної бази для забезпечення сучасного 

рівня поліграфічних послуг університету. 




