
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради 
Харківського національного 
університету імені В^Н- Каразіна

іль БАКІРОВ

РІШЕННЯ

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
з питання: «Про хід виконання стратегії розвитку Каразінського університету

до 2025 року»
від 24 лютого 2020 року протокол № 5

Заслухавши виступ ректора Бакірова В.С. з питання «Про хід виконання 

стратегії розвитку Каразінського університету до 2025 року», Вчена рада 

університету ухвалила:

1. Зазначити, що по більшості проектів виконано запланований обсяг 

завдань. Визнати роботу з виконання проектів з реалізації Стратегії 

розвитку університету у 2019 році в цілому успішною.

2. Через проблеми з виконанням тендерних процедур та іншим об’єктивним 

обставинам не вдалося розпочати реконструкцію СК «Каразінський»; 

реконструкцію Центру обслуговування ЦНБ у Північному корпусі; 

придбання 10 квартир для працівників університету за проектом 

«Службове житло» та деякі інші заході. Згідно з рекомендацією Ради 

стратегічного планування і розвитку університету перенести термін 

виконання цих завдань на 2020 рік і передбачити необхідне фінансування. 

Відповідальні: керівники проектів Стратегії розвитку університету.

3. Затвердити загальний обсяг фінансування проектів з реалізації Стратегії 

розвитку університету на 2020 рік у розмірі 129 944 тис. грн. і розподілити 

його відповідно із додатком 1.

4. За умови появи додаткових фінансових надходжень, першочергово 

профінансувати проекти 2.10 «Англійська мова в освітньому процесі» у



розмірі 200 тис. гри., 3.4. «Університетські видання у міжнародних 

наукометричних базах даних» у розмірі 80 тис. гри (3000 1180), 
5.8 «Університетська громадська думка» у розмірі 50 тис. грн. та 4.4. 

«Сучасна університетська бібліотека» у розмірі 2 млн. грн. 

Відповідальний: проректор Удод А.М.

5. Призначити Бабічева А.В. -  керівником проекту 4.2. «Розвиток фізичного 

виховання та спорту Каразінського університету» Стратегії розвитку 

університету, та Голтвянського А.В. — співкерівником проекту 5.7. 

«Справедливе заохочення» Стратегії розвитку університету.

6. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Термін виконання: до 27лютого 2020року 

Відповідальний: помічник ректора Кравченко А.С.



Додаток 1 

Розподіл фінансування проєктів Стратегії розвитку університету на 2020 рік. 

 

Завдання 
Обсяг  

(тис.грн.). 

Капітальний ремонт (реставраційний) спортивної зали учбового корпусу № 2 (м-н 

Свободи, 6) 
9815,6 

Капітальний ремонт (реставраційний) систем тепло-, водопостачання та водовідведення 

учбового корпусу №14 (м-н Свободи, 4) 
8302,6 

Капітальний ремонт спортивної зали (м-н Свободи, 4) 1499,9 

Ремонт (реставраційний) аудиторій 107,108 та 109 учбового корпусу №1 м-н Свободи, 6) 1499,9 

Проект ремонту (реставраційного) «Ландау центр» (м-н Свободи, 6) 1200,0 

Ремонт (реставраційний) аудиторій 373 та 374 учбового корпусу №2 (м-н Свободи, 6) 1499,9 

Ремонт (реставраційний) приміщень ЦНБ учбового корпусу №3 (м-н Свободи, 6) 18300,0 

Ремонт (реставраційний) покрівлі учбового корпусу (вул. Мироносицька, 1) 40,0 

Ремонт (реставраційний) покрівлі філії ЦНБ (вул. Університетська,23) 200,0 

Капітальний ремонт гуртожитку №2 (вул. От. Яроша,11) 200,0 

Капітальний ремонт гуртожитку №4 (вул. От. Яроша, 13) 1499,9 

Капітальний ремонт гуртожитку №5 (вул. Цілиноградська, 46) 90,0 

Капітальний ремонт гуртожитку №7 (вул. Алчевських, 46) 100,0 

Капітальний ремонт гуртожитку №9 (проспект Л. Свободи, 51) 1499,9 

Капітальний ремонт гуртожитку №10 (вул. От. Яроша, 12) 1499,9 

Капітальний ремонт гуртожитку №11 (вул. От. Яроша, 10) 620,0 

Реконструкція СК «Каразінського»  20000,0 

Розробка проекту реконструкція інженерних мереж університетської клініки (пр. 

Курчатова, 29) 
800,0 

Капітальний ремонт музею НДІ Астрономії (м-н Свободи, 4) 1499,9 

Капітальний ремонт поліклінічного відділення  університетської клініки (пр.   

Курчатова, 29) 
1499,9 

Капітальний  ремонт лікарняного відділення  університетської клініки (пр. Курчатова, 

29) 
1499,9 

Капітальний ремонт системи теплопостачання  учбового корпусу (Курчатова, 31) 800,0 

Капітальний ремонт тенісних кортів (м-н Свободи, 4) 1100,0 

Капітальний ремонт механічної майстерні учбового корпусу (Курчатова, 31) 350,0 

Капітальний ремонт аудиторій учбового корпусу (Курчатова, 31) 359,0 

Капітальний ремонт огородження СК «Каразінський» 1380,0 

Капітальний ремонт зали боксу СК «Каразінський» 345,0 

Капітальний ремонт біостанції «Гайдари» 1499,7 

     Поточний  ремонт будівель та споруд університетської клініки  (пр. Курчатова, 29) 1500,0 

Поточний ремонт ауд. 584 (м-н Свободи, 6) 1500,0 

Модернізація науково-технічної бази, закупівля сучасних приладів для університетських 

лабораторій. 
7000,0 

Стажування і підвищення кваліфікації провідних науковців – представників наукових 

шкіл університету.  
700,0 

Ремонт приміщень науково-дослідних лабораторій, факультетів та інститутів де 

планується розміщення коштовного унікального обладнання. 
3500, 

Розвиток наукової, науково-технічної, грантової, інноваційної та інвестиційної 

діяльності в університеті, міжнародного наукового співробітництва та наукового рівня start-

up проектів і збільшення їх кількості. 

100,0 

Організаційно-інформаційна підтримка просування комерційних пропозицій для різних 

стейкхолдерів (представників бізнесу, державних органів влади, інвесторів, представників 

фондів) на регіональному, національному та міжнародному рівнях. 

500,0 

Підтримка заходів щодо залучення грантових коштів, спонсорської підтримки в 

партнерстві з професійними міжнародними організаціями та бізнес компаніями з 

запрошенням іноземних учасників (конференції, форуми, конгреси). 

100,0 



Навчання співробітників щодо комерціалізації результатів наукових досліджень та 

провести серію навчальних заходів 
50,0 

Заключення договорів про співпрацю з вітчизняними та іноземними бізнес-структурами 

і установами. 
300,0 

Підтримка системи підготовки аспірантів та докторантів 100,0 

Підтримка системи залучення нових абітурієнтів до університету 900,0 

Послуги пов’язані з програмним забезпеченням розробки веб-платформи 

працевлаштування студентів 
1250,0 

Підтримка системи електронного (дистанційного) навчання в університеті 200,0 

Підтримка заходів щодо розвитку інформаційно-комп’ютерної компетентності 

викладачів університету 
100,0 

Модернізація комп’ютерного обладнання 16 комп’ютерних класів з ПК старіше 8 років. 4000,0 

Проведення тендерної закупівлі на Прозоро за кодом 30230000-0 «Комп’ютерне 

обладнання» 
1200,0 

Інсталяція сучасних офісних прикладень на новому обладнанні. 300,0 

Акредитація освітніх програм 1451,0 

Робота «Каразінського Всесвітнього Клубу» («Karazin Worldwide Club»)  350,0 

Членство у міжнародних об’єднаннях та асоціаціях 650,0 

Підтримка заходів щодо покращення міжнародного іміджу університету 1000,0 

Підтримка заходів щодо роботи з випускниками університету (в першу чергу на 

міжнародному рівні) 
100,0 

Міжнародні стажування та підвищення кваліфікації викладачів, науковців та працівників 

університету. 
500,0 

Створення та запуск повноцінного сервісного центру Навчально-наукового інституту 

міжнародної освіти за принципом «єдиного вікна». Об’єднання функцій деканату іноземних 

студентів, служби розміщення, паспортної служби, контрактного відділу, служби дозвілля та 

адаптації, сервісної служби тощо. 

800,0 

Покращення якості місць у гуртожитках університету, відведених для поселення 

іноземних студентів, на 10% в порівнянні з 2019 роком; 
5000,0 

Забезпечення придбання найкращих сучасних повнотекстових електронних баз даних за 

науковою тематикою університету 
700,0 

Придбання 55 комплектів комп’ютерного обладнання для  Північного корпусу бібліотеки 

(для бібліотекарів і користувачів) та мультимедійного обладнання необхідного для 

використання у освітньому і науковому процесах. Забезпечення даного приміщення 

захисними системами. 

1000,0 

Ремонтні роботи в історичному приміщенні бібліотеки (Університетська, 23) 1500,0 

Роботи з поточного ремонту книгосховища (9,10,11 поверхи Північного корпусу) 1500,0 

Налагодження кліматичного комфорту в місцях обслуговування ЦНБ, шляхом придбання 

кондиціонерів у читальні зали. 
100,0 

Забезпечення спортивних кімнат необхідним інвентарем (гурт. 6 та 9) 250,0 

Забезпечення щорічної закупівлі меблів для гуртожитків  1500,0 

Забезпечення щорічної закупівлі м'якого інвентаря для гуртожитків  800,0 

Облаштування велосипедних парковок біля корпусів університету та у студмістечку 300,0 

Музей Історії 140,0 

Музей природи 6090,0 

Музей Археології  500,0 

Музей Астрономії 77,0 

Єрмілов Центр 330,0 

Музейно-виставковий комплекс «Спортивна слава Каразінського університету» 190,0 

Підтримка заходів щодо вивчення і збереження кращих університетських традицій, 

збагачення університетської корпоративної культури 
390,0 

Розвиток системи електронного документообігу університету 2200,0 

Підтримка заходів щодо покращення технологій управління персоналом 125,0 

Підтримка заходів щодо розвитку системи професійного зростання 100,0 

Всього 129 944,0 
 


