


Каразінському університету 

215 років



Університет був заснований

17 листопада 1804 року

Засновник університету –

вчений та просвітник 

Василь Назарович Каразін

За роки існування університету –

понад 150 тис. випускників, 

серед яких чимало відомих 

та знакових постатей.



Три нобелівські лауреати

Біолог

Ілля Мечников

Фізик

Лев Ландау

Економіст 

Семен Кузнець



477 місце

університет світового класу, 

єдиний з українських університетів, 

який входить у ТОП-500 

британського рейтингу QS-2021
(з-поміж понад 25 тис. університетів у світі загалом)



факультетів

6 17
навчально-наукових 

інститутів

131
кафедра

96
бакалаврських 

програм

93
магістерські 

програми



Навчально-

науковий 

інститут екології



Навчально-науковий 

інститут комп’ютерної 

фізики та енергетики

Навчально-науковий 

інститут «Фізико-

технічний факультет»

Навчально-науковий 

інститут «Каразінський 

банківський інститут»



20 724
здобувачів освіти

16 260
студентів

зокрема

4 066
іноземних студентів

301
аспірант і докторант



АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

238
студентів

у 2019 році

навчалися за кордоном



12
програм подвійних дипломів

з університетами 

Польщі, Франції, Італії, 

Словаччини, Німеччини



Перспективні напрями наукових досліджень університету















Студенти Каразінського університету – переможці міжнародних 

турнірів та олімпіад з фізики, хімії та ін.



ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ ФІЗИКІВ 

У ГЕТЕНБОРЗІ (ШВЕЦІЯ, 2017 РІК)



ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ ФІЗИКІВ 

У ПЕКІНІ (КИТАЙ, 2018 РІК)



Каразінська команда посіла ІІІ місце на 11-му Міжнародному 

студентському турнірі фізиків у Лозанні (квітень 2019)



Студенти Каразінського університету – призери 

27-ї Міжнародної студентської олімпіади з математики

(Університетський коледж Лондона, онлайн, липень 2020)



Збірна Каразінського університету — віцечемпіони 

чемпіонату Європи серед університетів з футзалу



Команда з чирлідингу – переможці Чемпіонату Європи 

з чирлідингу (2019, м. Гельденберг, Німеччина)



Марина Литовченко – бронзовий призер Паралімпіади-2016 

у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), бронзовий призер Чемпіонату Європи 

з настільного тенісу (2017)



Олена Борисенко – чемпіонка світу із стрільби із луку



Потужна інфраструктура університету



Університет розташовано у самому серці Харкова



ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА



Центральна наукова бібліотека 

налічує

3 500 000
книг

50 000
манускриптів, рідкісних та унікальних видань



МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ



МУЗЕЙ АРХЕОЛОГІЇ



МУЗЕЙ ПРИРОДИ



НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АСТРОНОМІЇ



МУЗЕЙ АСТРОНОМІЇ ІМЕНІ М. П. БАРАБАШОВА 



НАШ БОТАНІЧНИЙ САД Є НАЙСТАРІШИМ В УКРАЇНІ



ЛАНДАУЦЕНТР



ХУДОЖНЯ ГАЛЕРЕЯ ІМЕНІ ГЕНРІХА СЕМИРАДСЬКОГО



ЄРМІЛОВЦЕНТР



УНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕДІАСТУДІЯ



Студентське містечко

8 гуртожитків, в яких проживає понад 5 тис. студентів

та аспірантів



СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ KARAZIN STUDENT HALL



Студентський театр



Інформаційний центр «Вікно в Америку»



СТУДЕНТСЬКЕ ІНТЕРНЕТ-РАДІО «ЗІР»



УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ХОР



Спортивна інфраструктура



Факультативно для студентів діє 17 спортивних секцій: 

волейбол, міні-футбол, бадмінтон, настільний теніс, 

кік-боксінг, таеквон-до, фехтування, стрільба з луку та ін.



Лабораторна база із сучасним обладнанням для навчання 

та наукових досліджень з фізики, хімії, біології, екології тощо.

Каразінський університет один з небагатьох українських 

університетів, який лише за останні 5 років інвестував у 

закупку наукового обладнання 170 млн грн.





СИМУЛЯЦІЙНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ



МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР МОВНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ



Сталі університетські традиції



Посвята у студенти



Alma Mater



День студентського самоврядування



Ярмарок вакансій «Кар’єра у великому місті»



День заснування Каразінського університету



Каразінські благодійні зимові бали



Каразінські благодійні зимові бали



Каразінські благодійні зимові бали



Каразінські благодійні зимові бали



Засідання Асамблеї вчених рад з нагоди відкриття 

Каразінського університету



Випуск магістрів 



«Красуня університету»



«Містер університету»



Онлайн-випуск бакалаврів–2020



Університетське життя



Національний рекорд України з виконання пісні 

«Молитва за Україну»



Китайський мільярдер, засновник Alibaba Group, бізнесмен 

та меценат Джек Ма у Каразінському університеті



Перфоманс «Студентські образи ХІХ-ХХ ст.»



Науково-популярна конференція «Леонардо і Місяць»

Міжнародна конференція за участі 

групи італійських професорів, 

що отримала значне медійне 
висвітлення

35
публікацій про захід

зокрема

сюжет у вечірньому 

випуску новин 
на «Інтері»



ІІІ Італійсько-Українська наукова зустріч «Чи самотні ми у

Всесвіті?»: віртуальна конференція з нагоди Дня італійських

наукових досліджень у світі



175-річчя від дня народження вихованця Каразінського університету, 

лауреата Нобелівської премії Іллі Мечникова (відео-розповіді про 

Іллю Мечникова від провідних науковців університету)



Мистецька акція – виступ університетського хору "Ad Libitum"

у 5 локаціях міста Харкова з нагоди 215-річчя університету



Експерти Каразінского університету – в ефірі програми 

«Свобода слова Савіка Шустера»



За більш детальною інформацією 

переходьте на сайт

start.karazin.ua


