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ВСТУП 

 

Минулий рік можна вважати результативним за всіма ключовими сферами 

діяльності Університету. Водночас, по окремим видам робіт наявні темпи не 

відповідають вимогам сьогодення. 

В колі зовнішніх викликів для колективу Університету основними 

залишаються: 

– підвищення вимог до освітньої, наукової, міжнародної діяльності, 

матеріально-технічного забезпечення, в контексті трансформації нормативної 

бази у сфері вищої освіти; 

– соціально-економічні процеси, зокрема в контексті зростання вартості 

енергоресурсів та інших складових витрат, які обумовлюють собівартість 

освітніх послуг; 

– наслідки глобалізації, зокрема в контексті формування якісного 

контингенту, збільшення кількості іноземних студентів; 

– посилення конкуренції на внутрішньому ринку освітніх послуг. 

Основні результати діяльності за 2017-2018 навчальний рік, їх стислий 

аналіз та основні завдання на подальшу перспективу представлені далі. 
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1. ОСВІТНЯ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У минулому навчальному році колективом Університету проведено значну 

роботу з розвитку освітнього потенціалу, удосконалення внутрішньої 

нормативної бази, підтвердження належного рівня якості освіти процедурами 

акредитації напрямів підготовки і освітніх програм спеціальностей. Значну увагу 

приділено питанням підвищення ефективності виховної та профорієнтаційної 

роботи. 

Розвиток освітнього потенціалу Університету на бакалаврському рівні 

характеризується ліцензуванням спеціальностей 022 Дизайн; 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 035 Філологія; 205 Лісове 

господарство. На магістерському рівні проведено ліцензування спеціальності 

206 Садово-паркове господарство. 

У звітному періоді успішно проведено акредитацію 11 напрямів підготовки 

на рівні бакалавра. Вперше акредитовано напрями 6.050101 Комп’ютерні науки, 

6.090103 Лісове і садово-паркове господарство. Чергову акредитацію пройшли 

напрями 6.060101 Будівництво; 6.050702 Електромеханіка; 6.050701 

Електротехніка та електротехнології; 6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування; 6.060103 Гідротехніка (водні 

ресурси); 6.030504 Економіка підприємства; 6.030509 Облік і аудит; 6.030601 

Менеджмент; 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту). 

На магістерському рівні акредитовано 28 освітньо-професійних програм за 

14 спеціальностями: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 

073  Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 

101 Екологія; 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології; 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 191 Архітектура та 

містобудування; 192 Будівництво та цивільна інженерія; 241 Готельно-

ресторанна справа; 242 Туризм; 263 Цивільна безпека; 275 Транспортні 

технології; 281 Публічне управління та адміністрування. 

Чергову акредитацію спеціальностей було проведено в 

Електромеханічному коледжі. 

На цей час Університет надає освітні послуги на бакалаврському рівні за 

25 спеціальностями, 50 освітніми програмами, в тому числі 13 освітніх програм 

зі скороченим терміном навчання. 

На магістерському рівні підготовка здійснюється за 18 спеціальностями, за 

якими запроваджено 38 освітньо-професійних і 3 освітньо-наукові програми. 

Серед напрямів роботи з розвитку освітнього потенціалу Університету 

необхідно відзначити такі: удосконалення змісту освіти, приведення навчальних 

програм у відповідність до вимог ринку праці, сучасних трендів розвитку 

відповідної сфери знань. 
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У наступному навчальному році буде завершено підготовку фахівців за 

спеціалізованою освітньо-професійною програмою «Водопостачання та 

водовідведення» на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст», розробленою 

спільно з фахівцями КП «Харківводоканал». Досвід реалізації цього проекту став 

фундаментом для удосконалення змісту освіти на рівні магістратури, формування 

нових освітніх пропозицій для підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства України. Вирішення питань практичної підготовки студентів, 

ознайомлення з досвідом запровадження інноваційно-інвестиційних технологій 

у галузі стали основою у розширенні взаємодії з Українською асоціацією 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, співпраці з 

профільними підприємствами галузі. Активна позиція кафедри водопостачання 

водовідведення і очищення вод у цій роботі дозволила сформувати коло 

перспективних проектів, серед яких: 

 долучення до проектів з підвищення якості навчання і підвищення 

кваліфікації фахівців у водному секторі України, які реалізуються асоціацією 

«Укрводоканалекологія» спільно з Дрезденським технологічним університетом, 

Асоціацією водоканалів Німеччини; 

 проведення навчальних семінарів для представників підприємств галузі 

водопровідно-каналізаційного господарства, організованих асоціацією 

«Укрводоканалекологія». 

Окремо необхідно виділити роботу з подальшого розвитку цільової 

підготовки фахівців для водоканалів України. Розроблену з урахуванням 

наявного досвіду магістерську освітньо-професійну програму «Водопостачання 

та водовідведення» було представлено керівникам водоканалів України в травні 

цього року в рамках виставки «АкваТерм» під час проведення асоціацією 

«Укрводоканалекологія» круглого столу «Проблеми з підвищенням кваліфікації 

кадрів та шляхи їх вирішення». Зміст програми, запропоновані до вільного 

вибору траєкторії індивідуалізації навчання були схвалені поважною аудиторією. 

Серед студентів цієї програми сьогодні є співробітники ПрАТ АК 

«Київводоканал», КП «Новомосковськ водоканал», ООО НПП «Айсберг групп». 

В реалізації цих проектів необхідно виділити активну позицію доцента 

кафедри водопостачання водовідведення і очищення вод Сорокіної К.Б. 

Завершено перший рік навчання за цільовою освітньо-професійною 

програмою магістра «Адміністративне управління об’єднаними 

територіальними громадами» спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування. Активність магістрантів у навчанні, показники якості 

успішності свідчать про високий рівень освітньої пропозиції. Підвищення якості 

змісту освіти з урахуванням набутого досвіду, подальший розвиток ресурсів 

дистанційного забезпечення, популяризація освітньої програми в колі фахівців-
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практиків є завданням наступного навчального року для кафедри менеджменту і 

адміністрування. 

Розуміючи роль якості персоналу для ефективного функціонування бізнесу, 

формування конкурентних переваг і подальшого розвитку, найбільш прогресивні 

компанії ініціюють проекти, які спрямовані на залучення талановитої молоді, 

формування змісту освіти у відповідності до реальних потреб, реалізацію 

власних освітніх проектів, програм підвищення кваліфікації та професійного 

розвитку персоналу. 

Активна позиція колективу Університету в якості надійного партнера у 

реалізації ініціатив представників ринку праці, є однією з ключових умов 

забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.   

До масштабних проектів взаємодії з представниками ринку праці, які 

започатковані у звітному періоді належать спільні ініціативи Університету з 

НАК «Нафтогаз України» та НЕК «Укренерго». 

Минулого року НЕК «Укренерго» успішно розпочала проект Ukrenergo 

Laboratories. В межах цього проекту колективом кафедри систем 

електропостачання та електроспоживання міст у взаємодії з фахівцями-

практиками розроблено першу в Україні магістерську програму «Магістральні 

електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток». Програма орієнтована 

на потреби НЕК «Укренерго», передбачає стажування магістрантів у 

структурних підрозділах компанії та можливість їх подальшого 

працевлаштування на конкурсних засадах. 

Результатом роботи з НАК «Нафтогаз України» на даному етапі є угода з 

Київською міською організацією роботодавців нафтогазової галузі, предметом 

якої є співпраця у реалізації проекту забезпечення первинної підготовки фахівців 

для нафтогазової галузі, з пріоритетом їх працевлаштування в НАК «Нафтогаз 

України». 

Проект реалізується у співпраці з фахівцями Технологічного інституту 

Південної Альберти (Southern Alberta Institute of Technology) – одного з провідних 

інститутів Канади, що спеціалізується на підготовці фахівців для нафтогазової 

галузі. 

В квітні місяці з робочим візитом Університет відвідали представники 

НАК «Нафтогаз України» на чолі з директором Департаменту управління 

персоналом та соціальної політики Коротковою М.Ю. та представники 

Технологічного інституту Південної Альберти: менеджер з розвитку міжнародної 

клієнтської мережі Моника Беннетт і представник Вченої ради з міжнародних 

проектів Энджин Бацурен. Під час візиту гості ознайомились з навчальним 

планом та матеріально-технічною базою підготовки фахівців спеціальності 

185 Нафтогазова інженерія та технології, зустрілись з колективом кафедри 

експлуатації газових і теплових систем, адміністрацією Університету на чолі з 
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ректором Бабаєвим В.М. В ході зустрічі обговорено питання удосконалення 

якості бакалаврської програми, розвитку матеріально-технічного забезпечення, 

формування якісного та мотивованого контингенту студентів. Університет 

отримав високу оцінку потенціалу у підготовці фахівців зазначеної 

спеціальності, серед напрямів подальшої співпраці визначено: 

 удосконалення змісту освітньої програми, запровадження сучасних 

спеціалізацій відповідно до потреб НАК «Нафтогаз України» за участі фахівців 

Технологічного інституту Південної Альберти та НАК «Нафтогаз України»; 

 залучення до реалізації освітньої програми фахівців Технологічного 

інституту Південної Альберти; 

 підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри за 

програмами Технологічного інституту Південної Альберти; 

 розвиток матеріально-технічної бази Університету.  

За умови реалізації наведених ініціатив, цей проект стане 

наймасштабніший проектом з удосконалення якості освіти за конкретною 

спеціальністю серед тих, які сьогодні реалізуються в Університеті. З точки зору 

досвіду цієї роботи необхідно зазначити, що наявні перспективи стали можливі 

завдяки реалізації менш масштабних ініціатив. В листопаді-грудні минулого року  

кафедрою експлуатації газових і теплових систем проведено роботу по 

удосконаленню змісту освіти із залученням провідних фахівців Науково-

дослідного інституту «УкрНДІгаз». Результатом цієї роботи є удосконалення 

структурно-логічної схеми підготовки, модернізація змісту окремих навчальних 

дисциплін. Крім того, провідні фахівці «УкрНДІгаз»: начальник відділу 

вторинних технологій розробки нафтогазоконденсатних родовищ Тимків А.Я., 

начальник відділу створення постійно діючих геолого-технологічних моделей 

Сойма Р.Й., начальник сектору промислових досліджень, розробки нормативної 

і технологічної документації відділу наземної інфраструктури, підготовки та 

переробки вуглеводнів Малітовський Р.В., виявили бажання стати частиною 

колективу кафедри та прийняти безпосередню участь у реалізації освітнього 

процесу. 

Підводячи підсумки реалізації цього проекту у звітному періоді, необхідно 

відмітити вагомий внесок у результати роботи доцента кафедри експлуатації 

газових і теплових систем Ромашко О.В. 

Меншим за масштабом, але не менш важливим з точки зору забезпечення 

якості освіти та подальшого працевлаштування випускників, є профілізація  

варіативних складових освітніх прогам за участі представників ринку праці. У 

звітному періоді таку модель реалізовано за участі фахівців ПАТ «Харківський 

плитковий завод» на освітніх програмах бакалаврського і магістерського рівнів 

«Промислове та цивільне будівництво» спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія. Варіативна складова формує поглиблені компетенції в сфері 
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виробництва будівельних матеріалів. Триває робота по формуванню варіативної 

складової у співпраці з фахівцями АТ «Трест Житлобуд-1». 

Ще одним напрямком взаємодії з роботодавцями є запровадження дуальної 

форми освіти. Така модель організації освітнього процесу є поширеною на ринку 

освітніх послуг Німеччини, набуває популярності у світі, та з огляду на 

соціально-економічні умови буде затребуваною у здобувачів вищої освіти в 

Україні. Питання дуальної освіти є предметом постійної уваги з боку 

Міністерства освіти і науки України, асоціацій та об’єднань роботодавців, 

формується та удосконалюється відповідна нормативна база. У звітному періоді 

можливість запровадження освітніх програми за дуальною формою навчання 

обговорювалась з фахівцями ПАТ «Харківський плитковий завод», АТ «Трест 

Житлобуд-1». Проведена робота виявила значне коло питань, неузгодженостей та 

конфлікту інтересів, найбільш критичним серед яких є сприйняття керівниками 

виробничих підрозділів підприємств моделі дуальної освіти виключно через 

призму вирішення поточних кадрових питань, що робить процес навчання 

надмірно вузькоспеціалізованим і унеможливлює виконання в повному обсязі 

складових стандартів вищої освіти. Досвід цієї роботи свідчить, що принаймні за 

спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія, запровадження моделі 

дуальної форми навчання потребуватиме значно більше часу та зусиль, 

детального вивчення світової практики. Водночас, значно більший потенціал у 

запровадженні дуальної форми навчання мають спеціальності 122 Комп’ютерні 

науки, 126 Інформаційні системи і технології. Завданням наступного навчального 

року для колективу кафедри прикладної математики і інформаційних технологій 

є детальне вивчення можливості запровадження дуальної форми навчання. 

Вагомим ресурсом у підвищенні ефективності взаємодії з роботодавцями, 

зростання якості підготовки студентів є організація практик. Основними 

партнерами в організації практичної підготовки студентів вже багато років 

залишаються АТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2», КП «Харківські 

теплові мережі», КП «Міськелектротранссервіс», КП «Харківводоканал»,  

АК «Харківобленерго» та інші. Базами практик, які прийняли найбільше 

студентів, крім зазначених, стали «ТОВ  «БК  УКРПРОМБУД» 

ТОВ «VIASYSTEMPRO», КП «Тролейбусне депо №2», СКП «Харківзеленбуд», 

КП «Салтівське трамвайне депо». Понад 30 установ та організацій є базами 

практики студентів Університету на основі довгострокових договорів. У звітному 

періоді цей перелік доповнено ще чотирма підприємствами: ТОВ «Техноком», 

ПП СПС («Приправка»), ТОВ «Велес-Та», ТОВ «ВІАСИСТЕМПРО», 

ТОВ «Електропривод».  Результативною щодо розширення баз практики 

студентів є робота кафедри транспортних систем і логістики, кафедри 

альтернативної електроенергетики та електротехніки. 
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Традиційною є закордонна практика для студентів спеціальностей  

242 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа, 073 Менеджмент (спрямування 

МГКТС). У звітному періоді 165 студентів проходили практику за кордоном 

(Туреччина, Болгарія), проти 134 – показника минулого року. 

За кошти Університету на переддипломну, виробничу, технологічну та 

науково-дослідницьку практику в АК «Харківобленерго» було направлено 

55 студентів спеціальності 142  Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка. 

Значний потенціал у питанні підвищення якості практичної підготовки 

студентів має співпраця з іншими закладами вищої освіти в України та за її 

межами. Університет активно розвиває власну лабораторну базу, яка може бути 

основою для проведення практики студентів партнерських закладів вищої освіти 

на паритетних засадах. 

Актуальним в контексті удосконалення практичної підготовки студентів 

залишається питання організації роботи філій кафедр на виробництві. Другий рік 

поспіль питання організації роботи філій кафедри на виробництві залишаються 

без належної уваги на кафедрі експлуатації газових і теплових систем, кафедрі  

міського будівництва. Недостатньо уваги цьому питанню приділяють завідувачі 

кафедри архітектури будівель і споруд, кафедри управління проектами в міському 

господарстві і будівництві. 

Основним напрямом роботи філій кафедр залишається проведення 

практик, водночас, частина філій фактично не задіяна в освітньому процесі. 

Практичну підготовку студентів на базі філій було організовано кафедрою 

менеджменту і адміністрування, кафедрою земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем. Позитивною можна вважати роботу кафедр 

електричного транспорту; водопостачання, водовідведення і очищення вод; 

містобудування; фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, якими 

організовано проведення виїзних занять, практик, підготовку кваліфікаційних 

робіт, спрямованих на вирішення виробничих завдань підприємств-партнерів. 

В цілому, результати роботи колективу Університету в питаннях взаємодії 

з роботодавцями можна характеризувати позитивно. Представлена інформація по 

основним активностям та найбільш масштабним проектам в жодному разі не має 

зменшувати розуміння важливості тих ініціатив і напрацювань, які мають значно 

менші масштаби і не відображені у цьому звіті. Також, необхідно звернути увагу 

на активний розвиток нормативної бази, якою створюються умови для 

безпосереднього залучення представників ринку праці до процесу формування 

змісту освіти та його реалізації. Цілком ймовірним сценарієм для 

середньострокової перспективи є запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання, яке буде організовано на базі об’єднань та асоціацій роботодавців, з 

наданням документів, вага яких з точки зору перспектив працевлаштування може 
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бути значно вищою, порівняно з документами про освіту традиційних освітніх 

установ. Така практика має багаторічний досвід у окремих країнах ЄС, 

доцільність її запровадження в Україні сьогодні є предметом дискусій. 

Удосконалення змісту освіти відповідно до потреб ринку праці має бути серед 

першочергових завдань колективу кожної випускової кафедри. 

Важливим ресурсом для забезпеченні якості освіти, розвитку освітніх 

послуг залишаються засоби дистанційного навчання. Стан функціонування 

дистанційного навчання в Університеті характеризують такі дані: 

 наявний рівень кадрового, навчально-методичного, інформаційного 

забезпечення дозволяє проводити навчання за дистанційною формою на рівні 

бакалавра за спеціальностями: 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 

073 Менеджмент, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 263 Цивільна 

безпека; 

 дистанційне навчання є платформою для забезпечення належного рівня 

якості освітньої послуги за програмами цільової підготовки; 

 інформаційно-освітній портал Центру дистанційного навчання має 

більше 23000 зареєстрованих користувачів з числа студентів та викладачів 

Університету; 

 398 сертифікованих науково-педагогічних працівників (а також 

73 викладача ЕМК та ЖКК) – це більше 59% штатної кількості науково-

педагогічних працівників; 

 розроблено понад 750 дистанційних курсів з навчальних дисциплін, що 

складає більше 60% від загальної кількості дисциплін які викладаються в 

Університеті; 

 розгорнуто і використовується в тестовому режимі система Moodle 

версії 3.4. 

 Водночас, викликають занепокоєння результати, які характеризують 

динаміку розвитку дистанційного навчання, рівень використання цього 

інструментарію викладачами і студентами. Зокрема: 

 не завершено роботу з формування внутрішньої нормативної бази 

застосування технологій дистанційного навчання в організації самостійної 

роботи студентів; 

 активно працюють з дистанційними курсами не більше 20% від складу 

викладачів, які мають сертифікати; 

 у навчальному процесі використовуються лише 225 дистанційних курсів, 

а високу активність у роботі зі студентами демонструють лише 80, що складає 

12% від загальної кількості розроблених; 

 кількість атестованих курсів у звітному періоді становить лише 

50 одиниць; 
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 підвищення кваліфікації щодо використання системи дистанційного 

навчання Moodle успішно завершили лише 17 науково-педагогічних працівника 

Університету; 

 перехід на більш досконалу версію Moodle не реалізовано у встановлені 

терміни. 

Третина кафедр Університету другий рік поспіль демонструє вкрай 

низький рівень кадрового забезпечення системи дистанційного навчання 

(табл 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Кафедри з низьким рівнем кадрового забезпечення системи 

дистанційного навчання Moodle 

Кафедри 
Сертифіковані 

НПП, осіб 

% від штатної 

кількості 

кафедри 

Архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища 
0 0 

Дизайну та образотворчого мистецтва 0 0 

Лісового та садово-паркового господарства 0 0 

Містобудування 0 0 

Української і російської мов як іноземних  0 0 

Основ архітектурного проектування і 

рисунка 
3 17 

Фізики 2 29 

Будівельних конструкцій 6 32 

Земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем 
7 35 

Експлуатації газових і теплових мереж  7 35 

Технології будівельного виробництва і 

будівельних матеріалів 
5 36 

Теоретичної і будівельної механіки 4 36 

Світлотехніки і джерел світла 5 38 

 

Інформація щодо рівня кадрового забезпечення системи дистанційного 

навчання на інших кафедрах Університету наведена на рисунку 1.1. Загальний 

рівень кадрового забезпечення системи дистанційного навчання в Університеті є 

достатньо високим. Водночас, другий рік поспіль вкрай низьким залишається 

рівень використання цього ресурсу. Показовою є характеристика активності 

роботи сертифікованих науково-педагогічних працівників в системі 

дистанційного навчання, табл. 1.2. Наявна статистична інформація свідчить про 

системну проблему, яка має бути вивчена і розглянута науково-методичною 

радою Університету з формуванням відповідних пропозицій. 



12 

 
 

Рисунок 1.1 – Рівень кадрового забезпечення системи дистанційного навчання 

на кафедрах Університету 
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Таблиця 1.2 – Характеристика активності роботи сертифікованих науково- 

педагогічних працівників в системі дистанційного навчання 

Кафедри 
Сертифіковано 

НПП, осіб 

Активні в роботі з ДК, осіб 

2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

Менеджменту і 

адміністрування 
20 2 2 

Хімії 4 2 2 

Водопостачання, 

водовідведення і очищення вод 
13 3 3 

Іноземних мов 18 1 1 

Прикладної математики і 

інформаційних технологій 
22 9 10 

Туризму і готельного 

господарства 
25 8 7 

Фінансово-економічної 

безпеки, обліку та аудиту 
25 7 5 

Електричного транспорту 24 2 3 

Економіки підприємств, бізнес 

адміністрування та 

регіонального розвитку 

26 1 1 

Транспортних систем і 

логістики 
21 2 2 

Охорони праці і безпеки 

життєдіяльності 
14 2 2 

Міського будівництва 12 1 1 

Філософії і політології 7 1 1 

Земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем 
8 0 0 

Міських та регіональних 

екосистем 
9 0 0 

Експлуатації теплових і 

газових систем 
10 0 0 

 

Незадовільним можна вважати результат роботи з атестації дистанційних 

курсів, зважаючи що 40% кафедр Університету не мають жодного атестованого 

курсу, а загальний результат звітного періоду становить лише 50 курсів. Кількість 

атестованих курсів на кафедрах Університету наведена в табл. 1.3. 

Представлена інформація свідчить, що розвиток системи дистанційного 

навчання не отримує належної уваги. За результатами аналізу звітів, другий рік 

поспіль більшість кафедр Університету не формулює конкретні завдання в 

контексті розвитку системи дистанційного навчання на новий навчальний рік. 

Така ситуація має бути виправлена на початку вересня під особистим контролем 

деканів факультетів, директорів інститутів. 
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Таблиця 1.3 – Кількість атестованих курсів на кафедрах Університету 

Кафедра Атестовані курси 

Водопостачання, водовідведення і очищення вод 32 

Менеджменту і адміністрування 29 

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту  19 

Економіки підприємств міського господарства 19 

Економічної теорії 14 

Електричного транспорту 11 

Транспортних систем і логістики 11 

Хімії 9 

Туризму і готельного господарства 9 

Вищої математики  8 

Економіки підприємств, бізнес адміністрування і 

регіонального розвитку 
7 

Правого забезпечення господарської діяльності  5 

Управління проектами у міському господарстві і 

будівництві 
4 

Електропостачання міст 3 

Світлотехніки і джерел світла 3 

Прикладної математики і інформаційних технологій 3 

Міського будівництва  2 

Фізики 2 

Альтернативної електроенергетики та електротехніки 2 

Основ архітектурного проектування і рисунка 1 

Філософії і політології 1 

Іноземних мов  1 

Історії і культурології 1 

 

Відсутня ефективна система поточного контролю і моніторингу 

використання наявних ресурсів у навчальному процесі з боку Центру технологій 

дистанційного навчання. Крім того, акцент на формальних показниках кадрового 

і методичного забезпечення нівелює увагу до основної мети функціонування 

системи дистанційного навчання – підвищення ефективності освітнього процесу 

для студента. 

Завданням наступного навчального року для центру технологій 

дистанційної освіти є налагодження ефективної системи поточного контролю і 

моніторингу використання наявних ресурсів у навчальному процесі, поточного 

контролю стану розвитку дистанційної освіти, з доведенням відповідної 

інформації до відома ректорату. Ефективність використання розроблених 

дистанційних курсів, поточний контроль виконання завдань кафедри щодо 

розвитку дистанційної освіти має бути в полі постійної уваги з боку завідувачів 

кафедрами, деканів факультетів, директорів центрів. 
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Цілком доцільним в зазначених умовах може бути перегляд показників 

розвитку дистанційної освіти в Стратегічному плані розвитку ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова до 2020 року, внесення відповідних корегувань до рейтингової 

системи кафедр і науково-педагогічних працівників. Ці питання з формуванням 

відповідних пропозицій має розглянути науково-методична рада Університету. 

Світова статистика свідчить про щорічне обновлення близько 5 % 

теоретичних і 20 % професійних знань. Наявні тенденції зростання попиту на всі 

форми навчання продовж життя, орієнтація на потреби постійного 

удосконалення фахової підготовки, знайдуть своє відображення і на освітньому 

ринку України. В довгостроковій перспективі підвищення кваліфікації й інші 

форми навчання впродовж життя можуть формувати суттєву частину в 

загальному обсязі навчальної роботи науково-педагогічних працівників. Наявні 

тенденції мають бути ретельно опрацьовані колективом Навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти, заочного (дистанційного) навчання та 

підвищення кваліфікації, з формуванням базової концепції розвитку навчання 

впродовж життя як окремого напряму освітньої діяльності Університету.   

У звітному періоді діяльність з підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів характеризується такими результатами: загальна кількість осіб, які 

пройшли навчання та атестацію становить 934 особи проти 851 минулого року. 

Грошовий еквівалент результатів роботи в цілому залишається на рівні минулого 

року і становить 580 тис. грн. 

Підвищення кваліфікації пройшли 197 осіб. З них понад 55% проходили 

підвищення кваліфікації за програмами «Організація та управління діяльністю 

ОСББ» та «Організація діяльності з управління багатоквартирним будинком». 

Серед слухачів зазначених програм мешканці міст Харків, Полтава, Одеса, 

Сєвєродонецьк. Традиційними програмами підвищення кваліфікації 

залишаються «Удосконалення навчального процесу з використанням системи 

дистанційного навчання Moodle», «Підвищення кваліфікації для керівників, 

інженерів і лаборантів бактеріологічного аналізу лабораторій контролю якості 

води», «Контроль та облік електричної енергії». 

У звітному періоді 78 слухачів пройшли навчання за програмою «Загальні 

питання охорони праці». Основний контингент слухачів сформували фахівці 

КП «Харківські теплові мережі» – 52 особи, 16 осіб – представники інших 

організацій, 10 осіб – співробітники Університету.  

За програмою «Правила експлуатації теплового обладнання споживачів» 

пройшли навчання 41 особа, у т. ч. 13 співробітників Університету. 

Продовжують функціонувати курси іноземних мов (англійська, польська). 

У звітному періоді середньомісячна кількість слухачів становила 37 осіб, з яких 

6 вивчали польську мову. Цей показник є вдвічі меншим порівняно з минулим 

роком, що свідчить про недоліки у організації набору та популяризації курсів 
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іноземних мов, зокрема серед студентів Університету. Провідна роль і 

відповідальність за результати набору належить кафедрі іноземних мов. 

Значний потенціал з точки зору освітньої пропозиції Університету в мовній 

освіті мають курси української та російської мов для іноземних громадян. У 

звітному періоді загальна кількість слухачів становила 47 осіб. Провідна роль за 

результати набору належить факультету по роботі з іноземними студентами. 

Подальшого розвитку набула робота з представниками виконавчої влади, 

депутатами Харківської міської ради в контексті виконання Комплексної 

програми розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові на 2012-2020 роки. 

Семінари за темами «Запровадження гендерних підходів в діяльність місцевого 

самоврядування», «Децентралізація в Україні: переваги та недоліки», «Наукові 

аспекти екологічної безпеки природокористування», «Розвиток земельних 

відносин на сучасному етапі земельної реформи» відвідали 100 осіб. 

Успішною є практика семінарських занять «Школа малого та середнього 

підприємництва», яку за звітний період відвідали 60 осіб. 

Серед нових напрямів роботи Центру підвищення кваліфікації необхідно 

виділити атестацію кандидатів на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою. Загальна кількість атестованих у звітному періоді становить 

408 осіб. Вагомий внесок у започаткування і розвиток цього напряму в 

Університеті належить колективу кафедри мовної підготовки, педагогіки та 

психології. 

Необхідно зазначити, що моніторинг попиту на освітні послуги з 

підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів виключно силами колективу 

Центру підвищення кваліфікації не може забезпечити відчутні зміни у рівні та 

обсягах цієї роботи. Формування нових освітніх пропозицій, як і розширення 

кола споживачів освітніх послуг підвищення кваліфікації, потребує активної 

участі колективів кафедр. Значний потенціал у цій роботі мають Центр 

регіонального розвитку і Центр стратегічної аналітики та антикорупційного 

менеджменту. 

Прикладом подібної роботи у звітному періоді є формування конкурсної 

пропозиції на відбір виконавців державного замовлення на підвищення 

кваліфікації державних службовців за напрямом управління фінансами. 

Колективами кафедри менеджменту і адміністрування, кафедри фінансово-

економічної безпеки, обліку і аудиту у стислі терміни підготовлено тренінгові 

програми за тематикою замовника. Також необхідно зазначити, що підготовка 

пакету документів до участі у конкурсі стала можливою завдяки особистій 

ініціативі завідувача кафедри менеджменту і адміністрування. Результатом цієї 

роботи є виділення 80 місць державного замовлення на підвищення кваліфікації 

державних службовців. 
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Завданням на наступний навчальний рік є ретельна підготовка освітніх 

пропозицій Університету до конкурсного відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління і 

адміністрування, підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування за тематикою замовника. 

Суттєвий внесок у підвищення якості освіти, ролі Університету в розбудові  

регіональної і державної економіки – діяльність Центру регіонального розвитку 

і Центру стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту. Результатом 

у звітному періоді є активна науково-методична робота представників зазначених 

структур, участь у соціальних проектах і заходах за тематикою роботи. 

Представники Центру регіонального розвитку спільно з Департаментом 

економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації 

приймають участь у розробці Стратегії залучення та використання міжнародної 

технічної допомоги для забезпечення соціально-економічного розвитку 

Харківського регіону, зокрема по таких аспектах, як зовнішньоекономічна та 

інвестиційна діяльність, прикордонне, міжрегіональне та міжнародне 

співробітництво. У рамках співпраці з Асоціацією міст України, 12 квітня 2018 р. 

на базі Університету проведено практикум «Новації земельного законодавства та 

деконцентрація повноважень у сфері земельних відносин» (за проектом 

«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», який 

реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID). Практичним результатом 

заходу стало підписання Меморандуму про співпрацю між Харківським 

регіональним відділенням Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України» та ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, який 

передбачає розвиток партнерських відносин, координацію співпраці органів 

місцевого самоврядування Харківської області у сфері міжнародного, 

міжрегіонального та транскордонного співробітництва, експертно-аналітичне, 

інформаційно-методичне та інше забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування. 

Колективом Центру стратегічної аналітики та антикорупційного 

менеджменту налагоджено співпрацю з проблематики протидії корупції та 

антикорупційного менеджменту з Національною Академією СБУ, Національним 

юридичним університетом ім. Ярослава Мудрого, Інститутом підготовки 

юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету 

ім. Ярослава Мудрого, Національною академією Національної гвардії України, 

Харківськім національним університетом внутрішніх справ, Головним відділом 

протидії корупції та організованої злочинності СБ України в Харківській області,  

Департаментом захисту економіки національної поліції України в Харківській 

області. 
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Важливим результатом діяльності центрів є запровадження у навчальний 

процес здобутків їх наукової і методичної роботи, провідних міжнародних 

практик. Напрацьовані методики та матеріали з проблематики протидії корупції 

та антикорупційного менеджменту використані в таких дисциплінах на 

магістерському рівні: «Методологія та аналіз корупційних злочинів», 

«Технологія розслідування корупційних злочинів». 

Важливою складовою діяльності центрів є підтримка у методичній роботі 

представниками державних органів влади, органів місцевого самоврядування. 

Прикладом у звітному періоді є робота з колективом Департаменту економіки та 

зовнішньоекономічних відносин Харківської обласної державної адміністрації у 

питаннях методичного забезпечення організації, проведення та контролю 

тендерних закупівель, допорогових закупівель, закупівель за допомогою системи 

«Прозоро». Вагомим результатом діяльності центрів є публікація власних 

методичних матеріалів. У звітному періоді опубліковано Англо-український, 

українсько-англійський словник термінів з антикорупційного менеджменту. 

Актуальним залишається питання комерціалізації результатів наукової, 

методичної роботи, тренінгова діяльність. Активізація у цій роботі є завданням 

наступного навчального року для керівників і колективів центрів. Зокрема, 

Центром стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту має бути 

реалізовано проект з навчань співробітників філії «Південна залізниця»  

ПАТ «Укрзалізниця» з питань протидії та запобігання корупційним проявам. 

Основним індикатором ефективності організації освітнього процесу є 

статистика успішності студентів за результатами екзаменаційних сесій, практик, 

кваліфікаційних атестацій. 

В цілому за результатами заліково-екзаменаційних сесій студентів денної 

форми навчання статистичні показники успішності залишаються на рівні 

минулого року. Абсолютна успішність становить 95,5%, показник минулого року 

– 97,6%. Більш детальний аналіз перебігу та результатів заліково-екзаменаційних 

сесій вказує на такі проблеми: 

 вкрай низьким залишається показник якості навчання; 

 близько 35% студентів не складають сесію у встановлені графіком 

навчального процесу терміни; 

 поточний контроль успішності студентів залишається поза увагою 

деканів і завідувачів кафедр; 

 значною у зниженні загальних статистичних показників успішності 

залишається роль іноземних студентів. 

Представлені проблеми є наслідком впливу широкого кола факторів, і не 

можуть бути кардинально вирішені шляхом оптимізації одного або декількох 

процесів в освітній діяльності, а вимагають уваги деканів, завідувачів кафедр, 
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кураторів академічних груп до результатів поточного контроль успішності 

навчання студентів. 

Малоефективною залишається робота щодо забезпечення належного рівня 

відвідуваності занять. В цілому по Університету відвідування занять студентами 

залишається на рівні 60%. Навіть з урахуванням погоджень на індивідуальний 

графік навчання для студентів старших курсів, фактичний рівень відвідування 

занять потребує постійної уваги деканів. Іншою складовою цього питання є 

дотримання розкладу занять науково-педагогічними працівниками і студентами. 

Необхідно зазначити, що система контролю дотримання розкладу занять, 

запроваджена навчально-методичним відділом, значно скоротила випадки 

порушення трудової дисципліни на рівні науково-педагогічних працівників. 

Водночас, коли по фактам встановлених порушень не приймаються заходи на 

рівні декана факультету, завідувача кафедри, в довгостроковій перспективі 

результати цієї роботи будуть кардинально протилежні очікуваним. 

Визначені проблеми та шляхи їх вирішення мають отримати належну увагу 

деканів факультетів і завідувачів кафедр у наступному навчальному році.   

Невиконання навчального плану та наявність академічних заборгованостей 

є основною причиною втрати контингенту – понад 60 % відрахованих з денної 

форми навчання. Статистичні показники відрахувань за денною формою 

навчання наведені в табл.1.4. 

 

Таблиця 1.4 – Статистичні показники відрахувань, денна форма навчання 

Відраховано 
2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

студентів % студентів % 

за власним бажанням 54 28,3 52 24,7 

за невиконання умов договору 18 9,4 26 12,3 

за неуспішність 119 62,3 132 62,8 

Разом 191 100 210 100 

 

Статистичні показники відрахувань за заочною формою навчання наведені 

в табл.1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Статистичні показники відрахувань, заочна форма навчання 

Відраховано 
2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 

студентів % студентів % 

за власним бажанням 117 51,8 108 36 

за невиконання умов договору 71 31,4 48 16 

за неуспішність 38 16,8 144 48 

Разом 226 100 300 100 

 



20 

Статистична інформація свідчить, що 58% відрахованих за освітнім рівнем 

бакалавра денної форми навчання були студентами початкових курсів, водночас, 

об’єктом уваги має бути відрахування з останнього курсу бакалаврської програми 

– майже 20% у звітному періоді. Значний відсоток відрахованих за власним 

бажанням свідчить про необхідність уваги деканів факультетів, директора центру 

заочного навчання до причин такого рішення студентів.   

Вже багато років в Університеті системно поставлена робота з організації і 

контролю проведення відкритих і показових занять. За результатами звітів 

сектору моніторингу якості навчального процесу у звітному періоді, кількість 

відкритих занять, проведених на задовільному рівні становить 4%, показник 

2016-2017 н.р. – 8%, 2015-2016 н.р. – 10%. В абсолютному вимірі у звітному 

періоді з 169 відкритих занять, перевірених методистами сектору моніторингу 

якості навчального процесу, 116 занять оцінено на відмінно, 46 отримали оцінку 

добре, 7 оцінені як проведені на задовільному рівні. Водночас, вкрай негативним 

явищем є випадки зриву встановленого графіку проведення відкритих і 

показових занять. Подібні факти мають отримати належну увагу з боку деканів 

факультетів.  

Серед питань, які потребують уваги з точки зору подальшого підвищення 

ефективності цієї роботи у наступному навчальному році є удосконалення  

нормативно-методичного забезпечення оцінки відкритих занять. Про 

необхідність цієї роботи свідчить високий рівень розбіжностей в оцінці занять 

методистом сектору моніторингу якості навчального процесу і колективом 

кафедри, який у звітному періоді сягає 28%. Актуальним залишається питання 

конструктивного аналізу відкритих занять на засіданні кафедри. Непоодинокими 

є випадки, коли проведення відкритих занять залишається поза увагою завідувача 

кафедри або ігнорується викладачами. 

У звітному періоді зауваження щодо процедури проведення відкритих 

занять мають кафедра фізики, кафедра інженерної екології міст, кафедра 

водопостачання, водовідведення та очищення вод, кафедра електричного 

транспорту. 

Позитивним прикладом організації проведення та подальшого аналізу 

відкритих і показових занять є робота на кафедрі основ архітектурного 

проектування і рисунку, кафедрі міського будівництва, кафедрі економічної теорії 

та міжнародної економіки, кафедрі менеджменту і адміністрування, кафедрі 

філософії і політології, кафедрі історії і культурології. 

Більш активному розповсюдженню позитивного досвіду сприяє взаємне 

відвідування та обговорення відкритих занять на кафедрах, які забезпечують 

освітній процес в межах однієї спеціальності. Доброю практикою є проведення 

міжкафедральних навчально-методичних семінарів на факультеті архітектури, 

дизайну та образотворчого мистецтва кафедрами, які забезпечують підготовку 
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фахівців за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. Запровадження 

подібної практики є цілком доцільним на інших факультетах, зокрема для кафедр, 

які забезпечують професійну підготовку за спеціальностями 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 192 Будівництво та 

цивільна інженерія, 073 Менеджмент. Позитивні і негативні аспекти організації 

проведення відкритих і показових занять мають знайти належну увагу в роботі 

Вчених рад факультетів, бути об’єктом постійної уваги з боку деканів 

факультетів. 

У звітному періоді продовжено роботу з реалізації всіх трансформацій, 

передбачених чинною нормативною базою, активно відпрацьовуються сучасні 

освітні тренди. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», з наступного 

навчального року максимальний рівень навчального навантаження на одну 

ставку науково-педагогічного працівника не має перевищувати 600 годин. В 

Університеті реалізовано поступове зниження навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників. Плановий показник середнього навчального 

навантаження однієї ставки науково-педагогічного працівника на 2018-2019 

навчальний рік становить 580 годин, показник минулого року – 615 годин. При 

цьому мінімально допустимим обсягом навчального навантаження на ставку є: 

 завідувача кафедри – 450 годин; 

 професора кафедри – 480 годин; 

 доцента кафедри, що має суміщення на адміністративних посадах в 

університеті – 530 годин. 

Приведення граничних норм навчального навантаження науково-

педагогічних працівників у відповідність до вимог Закону «Про вищу освіту» 

обумовило необхідність перегляду окремих складових внутрішньої нормативної 

бази, зокрема, щодо запровадження окремих підходів до організації освітнього 

процесу в малокомплектних групах, порядку організації і нормування курсового 

і дипломного проектування, практик, семестрового контролю. Об’єктом уваги і 

критичного відношення мають бути ініціативи щодо розширення переліку 

освітніх програм та інших форм індивідуалізації траєкторії навчання студентів, 

формування академічних груп та потоків, укрупнення дисциплін навчального 

плану. 

Третій рік поспіль в Університеті активно проводиться робота з 

удосконалення внутрішньої нормативної бази та засобів технічної реалізації 

вільного вибору дисциплін студентом. За цей час технічна складова питання 

вирішена, процес є повністю автоматизованим, відпрацьовано систему технічної 

підтримки. Актуальним залишається питання поширення серед студентів 

культури формування власних траєкторій навчання. У звітному періоді 82,1% 

студентів самостійно здійснили вибір дисциплін гуманітарного блоку, показник 
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минулого року – 77,3%. Гіршою, у порівнянні з минулим роком, є статистика по 

вільному вибору сертифікатних програм: 74,3% – у звітному періоді, 79,1% – 

результат попереднього року. Наявний досвід організації вільного вибору 

дисциплін студентами вказує на вирішальну роль у цьому процесі інформаційної 

підтримки, в першу чергу на рівні деканатів. Статистика активності студентів у 

вільному виборі по факультетах представлена в табл. 1.6. 

 

Таблиця 1.6 – Активність студентів у вільному виборі по факультетах, % 

Назва факультету 

Дисципліни 

гуманітарної підготовки 
Сертифікатні програми 

2016-17 н.р 2017-18 н.р 2016-17 н.р 2017-18 н.р 

Економіки і підприємництва 100 87,72 100 97,20 

Будівельний 53,1 75,94 53,1 52,43 

Інженерних мереж та 

екології міст 
66,7 53,5 59,0 59,21 

Менеджменту 77,8 90,17 76,8 70,0 

Електропостачання і 

освітлення міст 
73,3 55,14 73,3 66,23 

Транспортних систем та 

технологій 
92,4 86,87 86,6 87,57 

Архітектури, дизайну та 

образотворчого мистецтва 
84,3 82,38 83,3 71,08 

 

Окремим питанням необхідно виділити формування переліку пропозицій 

до вільного вибору. Для студентів бакалаврського рівня 2017 року прийому було 

запропоновано 11 гуманітарних дисциплін та 33 сертифікатні програми.   

Аналіз запису на дисципліни вільного вибору гуманітарного блоку 

свідчить, що стабільним є інтерес студентів до іноземних мов – 66,53%, 

конфліктології – 41,45%, психології – 24,36%, показники 2016-2017 н.р. 

відповідно 54,1%, 24,6%, 21,6%. Водночас, майже відсутній інтерес студентів до 

таких дисциплін як релігієзнавство, культурологія, економічна теорія, логіка, 

відповідно 3,68%, 2,05%, 1,64%, 1,13% за результатами вибору у звітному 

періоді. Статистична інформація по запису на окремі сертифікатні програми у 

звітному та попередньому році представлена у табл. 1.7, табл. 1.8. Чверть 

пропонованих в Університеті сертифікатних програм не викликають інтересу у 

студентів. Зокрема, другий рік поспіль низький рівень зацікавленості  у 

студентів демонструють програми «Місто як соціальна система» («Сучасне місце: 

точки зростання»), «Кошторисна справа». Проведення аналізу ефективності 

процесу вільного вибору студентами сертифікатних програм ускладнюють зміни 

у їх переліку та відмінності у семестровому графіку реалізації. Водночас, 

статистична інформація має отримати належну увагу завідувачів кафедрами, 
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оскільки демонструє інтерес студентів до пропонованого навчального матеріалу, 

а в подальшому, і якість його реалізації. 

 

Таблиця 1.7 – Статистика запису на сертифікатні програми, 2017-18 н.р. 

Назва сертифікатної програми 

Всього 

студентів, 

осіб 

Обрали 

програму, % 

Пожежна безпека об’єктів 8 87,50 

Апаратні та програмні складові інформаційних 

систем і технологій 
11 81,81 

Інформаційні системи автоматизованого управління 29 68,97 

Митна справа 79 65,82 

Теоретичні основи електромеханічних систем 83 63,86 

Комп’ютерне моделювання 132 51,51 

Технологія і організація туристської діяльності 75 45,33 

Електроніка і мікропроцесорна техніка 87 44,83 

Правове забезпечення економічних відносин 107 42,06 

Інноваційні матеріали і технології в будівництві 50 40,00 

Стратегія дій в умовах надзвичайних ситуацій 38 39,47 

Основи аналітичної хімії та фізико-хімічних методів 

аналізу води 
8 37,50 

Енерго-ресурсозбереження в системах 

життєзабезпечення будівель і споруд 
156 28,85 

Хімічний моніторинг речовин-забруднювачів у 

навколишньому середовищі 
43 25,60 

Іноземна мова 811 14,54 

Правове забезпечення охорони навколишнього 

середовища 
76 13,16 

Зовнішньоекономічна діяльність фірми в умовах 

асоціації з ЄС 
186 10,75 

Підприємництво та організація бізнесу 135 9,63 

Інформаційні технології 131 5,34 

Дизайн архітектурного середовища 57 5,26 

Управління Start-Up проектами 75 1,05 

Кошторисна справа 156 0,61 

Сучасне місто: точки зростання 100 0 

Правове забезпечення господарської діяльності 140 0 

Композиційне моделювання 57 0 

 

Понад 40% студентів обрали програму «Управління Start-Up проектами» у 

2016-2017 навчальному році, проти 1,05% – показник звітного періоду. Причини 

такої ситуації мають бути ретельно опрацьовані на рівні кафедри. 
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Таблиця 1.8 – Статистика запису на сертифікатні програми, 2016-17 н.р. 

Назва сертифікатної програми 

Всього 

студентів, 

осіб 

Обрали 

програму, 

% 

Пожежна безпека об’єктів 8 75,00 

Митна справа 62 62,90 

Європейський вектор розвитку готельно-ресторанного 

бізнесу 
50 58,00 

Ресурсозберігаючі технології (Теоретичні основи 

електромеханічних систем) 
91 53,85 

Апаратні та програмні складові інформаційних систем 

і технологій 
18 44,44 

Правове забезпечення охорони навколишнього 

середовища 
59 40,68 

Управління Start-Up проектами 62 40,32 

Дизайн архітектурного середовища 69 36,23 

Електроніка і мікропроцесорна техніка 90 35,56 

Маркетинговий менеджмент 93 32,26 

Стратегія дій в умовах надзвичайних ситуацій 59 30,51 

Управління міжнародним бізнесом 58 27,58 

Комп’ютерне моделювання 253 27,27 

Основи аналітичної хімії та фізико-хімічних методів 

аналізу води 
15 26,67 

Правове забезпечення господарської діяльності 90 21,11 

Хімічний моніторинг речовин-забруднювачів у 

навколишньому середовищі 
20 20,00 

Інформаційні технології 58 18,97 

Правове забезпечення економічних відносин 37 18,92 

Іноземна мова 854 14,64 

Енерго-ресурсозбереження в системах 

життєзабезпечення будівель і споруд 
157 14,01 

Підприємництво та організація бізнесу 190 11,58 

Зовнішньоекономічна діяльність фірми в умовах 

асоціації з ЄС 
99 8,08 

Кошторисна справа 15 6,67 

Художньо-композиційне моделювання 69 2,90 

Культурологія 108 2,78 

Рекреація. Туризм. Довкілля 58 1,72 

Місто як соціальна система 121 0,83 

Менеджмент персоналу 25 0 

Інформаційні системи управління інфраструктурою 

міста 
25 0 

Диверсифікація в туризмі 50 0 
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В питанні розвитку освітніх програм поширеною проблемою залишається 

ментальне сприйняття цього інструменту через призму збільшення навчального 

навантаження. З наявного переліку тільки 3 програми мають міжкафедральну 

реалізацію. 

Представлений аналіз свідчить, що питанню формування пропозицій до 

вільного вибору має приділятися належна увага, як на етапі їх формування, 

презентації, супроводження вибору, так і в подальшій реалізації з метою 

підтримки сталого інтересу до пропонованого навчального матеріалу. 

У звітному періоді 849 студентів завершили навчання по обраним 

сертифікатним програмам, загальна кількість яких становила 20 одиниць. Вкрай 

негативним фактом є невідпрацьована вчасно процедура видачі документу про 

завершення відповідної сертифікатної програми. Завданням навчально-

методичного відділу є врегулювання цього питання в найкоротші терміни. 

У наступному навчальному році детально має бути розглянуто питання 

розширення можливостей формування індивідуальних траєкторій навчання на 

рівні магістратури, належну увагу необхідно приділити підвищенню 

ефективності презентації навчальних курсів за вільним вибором в системі 

дистанційного навчання. 

В межах розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Університету, необхідно виділити роботу по запровадженню системи запобігання 

та виявлення академічного плагіату, забезпечення дотримання принципів та 

правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. В 

травні місяці Вченою радою Університету розглянуто поточний стан 

функціонування системи та перспективи її розвитку. За результатами аналізу 

підготовки і захисту кваліфікаційних робіт, зауваження щодо дотримання вимог 

Тимчасового порядку перевірки випускних кваліфікаційних робіт 

бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі «Unplag» 

(Unicheck) мають 7 з 25 випускових кафедр. Двічі зауваження отримали: кафедра 

економіки підприємства, бізнес адміністрування та регіонального розвитку; 

кафедра електричного транспорту; кафедра будівельних конструкцій. Зауваження 

до комплектності завантажених робіт мали: кафедра механіки ґрунтів, 

фундаментів і інженерної геології; кафедра систем електропостачання і 

електроспоживання; кафедра прикладної математики і інформаційних технологій; 

кафедра експлуатації газових і теплових систем; кафедра туризму і готельного 

господарства.  

Враховуючи наявні результати, завданням для деканів факультетів, 

директорів інститутів є посилення контролю за дотриманням вимог Тимчасового 

порядку перевірки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і 

магістерського рівнів в інформаційній системі «Unplag». 
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Завданнями наступного навчального року у цій роботі є: 

– створення в спеціальному розділі репозитарію Університету бази 

випускних кваліфікаційних робіт; 

– підтримка перевірки на ознаки плагіату кваліфікаційних робіт в 

інформаційній системі Unicheck. Забезпечення коректної роботи системи 

Unicheck з репозитарієм Університету; 

– перехід системи дистанційного навчання Університету Moodle на версію, 

що підтримує автоматичну перевірку текстових робіт на ознаки плагіату; 

– перевірка дисертаційних робіт аспірантів на наявність ознак плагіату; 

– подальший розвиток нормативно-правової бази Університету щодо 

запобігання та виявлення академічного плагіату, забезпечення дотримання 

принципів та правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього 

процесу (рейтинг стипендіального забезпечення студентів, посадові інструкції 

НПП, умови контракту, інші). 

В полі уваги Науково-методичної ради має бути поточний стан 

запровадження Національного репозитарію, підготовка Університету до 

виконання вимог Положення про Національний репозитарій академічних текстів 

і Регламент роботи Національного репозитарію академічних текстів. 

Значна роль у формуванні культури академічної доброчесності, 

запобігання проявам шахрайства, плагіату у сфері освіти та науки належить 

наукової бібліотеці Університету. В межах цієї роботи науковою бібліотекою 

проводяться заняття для студентів 1 курсу «Інформаційні ресурси наукової 

бібліотеки ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». На заняттях розглядаються питання з 

культури академічної доброчесності, правил складання переліку літературних 

джерел, коректного посилання та інші. Проводиться робота з методичного 

забезпечення формування культури академічної доброчесності. 

У звітному періоді підготовлено та введено в дію такі складові внутрішньої 

нормативної бази: 

– Кодекс честі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

– Положення про деканат по роботі з іноземними студентами; 

– Положення про видання наукової і навчально-методичної літератури; 

– Порядок призначення і виплати стипендій особам, які навчаються у 

Харківському національному університеті міського господарства імені 

О.М. Бекетова; 

– Положення про приймальну комісію Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова; 

– нова редакція Норм часу для планування і обліку навчальної, методичної, 

наукової, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників; 

– Положення про преміювання за досягнення високого рівня 

оприлюднення результатів наукових досліджень. 
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Продовжено дослідну експлуатацію системи рейтингування науково-

педагогічних працівників Університету. Завданням наступного навчального року 

є перехід на динамічну версію системи з підтримкою on-line функціонування. 

Подальший розвиток внутрішньої нормативної бази залишається серед 

пріоритетних завдань, зокрема щодо розвитку політики і процедур забезпечення 

якості освіти. 

Серед результатів діяльності в освітній і навчально-методичній роботі 

Університету окремої уваги заслуговує стан інтеграції іноземної мови до 

професійної підготовки фахівців, рівень мовних компетентностей науково-

педагогічних працівників і студентів. Серед активностей і проектів у цьому 

напрямі необхідно відзначити реалізацію англомовної освітньої програми 

«Промислове і цивільне будівництво», роботу з реалізації концепції інтеграції 

іноземної мови у професійну підготовку фахівців, мовні курси для викладачів і 

студентів на базі Центру підвищення кваліфікації, курси підготовки до 

зовнішньої сертифікації на рівень володіння англійською мовою на базі 

перекладацького навчально-методичного центру Сумського державного 

університету. 

Незважаючи на велику кількість ініціатив, рівень їх результативності і 

динаміка розвитку не відповідає вимогам сьогодення.  

В Університеті діють курси з англійської, польської, китайської мови, у 

наступному навчальному році планується запровадження курсу чеської мови. 

Водночас, другий рік поспіль популяризація цієї можливості серед студентів і 

науково-педагогічних працівників Університету залишається малоефективною, 

зважаючи на загальну кількість слухачів курсів.  

Триває робота з реалізації концепції інтеграції іноземної мови у 

професійну підготовку фахівців на кафедрі туризму і готельного господарства; 

кафедрі менеджменту і адміністрування, де частина дисциплін навчального 

плану викладається англійською мовою, запропоновано англомовні сертифікатні 

програми. Водночас, жодна з випускових кафедр не визначила для себе 

завданням долучитись до реалізації зазначеної концепції у наступному 

навчальному році. Малоефективними є заходи з популяризації положень цієї 

концепції серед студентів на рівні факультетів, більш активною в цьому питанні 

має бути позиція кафедри іноземних мов. Популяризація наявних в Університеті 

можливостей здобуття та підтримки належного рівня мовних компетентностей 

має отримати належну увагу деканів факультетів, завідувачів випускових кафедр, 

колективу кафедри іноземних мов в контексті підготовки студентів до ЗНО з 

англійської мови при вступі на магістратуру. 

Позитивним моментом реалізації освітніх програм англійською є тенденція 

до зростання контингенту і загальний інтерес до англомовних освітніх 

пропозицій. У звітному періоді на бакалаврському рівні розпочато реалізацію 
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англійською освітньої програми «Архітектура будівель і споруд» в межах 

спеціальності 191 Архітектура та містобудування, вдруге проведено прийом в 

англомовну групу на програму «Промислове і цивільне будівництво» 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Водночас, активність 

кафедр у розширенні англомовних освітніх пропозицій залишається вкрай 

низькою. На наступний навчальний рік жодна з кафедр не визначила для себе 

завданням започаткувати англомовну освітню програму. 

Низька активність кафедр у цій роботі пояснюється наявним рівнем 

кадрового забезпечення. Питанню володіння науково-педагогічними 

працівниками англійською мовою на необхідному рівні увагу приділяє менше 

половини від загальної кількості кафедр Університету, серед них: кафедра 

туризму і готельного господарства; кафедра менеджменту і адміністрування; 

кафедра транспортних систем і логістики; кафедра економіки підприємств, 

бізнес-адміністрування та регіонального розвитку; кафедра охорони праці та 

безпеки життєдіяльності;  кафедра економічної теорії та міжнародних відносин; 

кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст; кафедра вищої 

математики.  Негативним фактом є ситуація, коли рівень володіння англійською 

мовою залишається питанням особистої активності науково-педагогічних 

працівників і не знаходить відображення в постановці задач колективу кафедри 

на перспективу. Кількість науково-педагогічних працівників Університету, рівень 

володіння іноземною мовою яких підтверджено сертифікатом категорії В2 

становить 32 особи, 17 осіб – показник  минулого року. 

У звітному періоді на базі перекладацького навчально-методичного центру 

Сумського державного університету пройшли підготовку до зовнішньої 

сертифікації на рівень володіння англійською мовою 10 науково-педагогічних 

працівників Університету. Всі вони успішно пройшли тестування та отримали 

міжнародний сертифікат ECL категорії В2. У наступному навчальному році така 

підготовка планується для двох груп науково-педагогічних працівників 

Університету. 

Подальше розширення переліку освітніх послуг, які надаються 

англійською мовою, підвищення мовних компетентностей науково-педагогічних 

працівників і студентів, залишаються серед пріоритетних завдань освітньої і 

навчально-методичної діяльності, належними мають бути супроводження та 

підтримка раніше започаткованих проектів. Значно активнішою має бути робота 

науково-педагогічних працівників у опануванні англійської, підтвердженні 

наявного рівня мовних компетентностей відповідним сертифікатом. 

Підсумовуючи результати в освітній і навчально-методичній діяльності за 

звітний період, необхідно відзначити відставання за рядом важливих проектів. 

Не доведено до запровадження концепцію організації самостійної роботи 

студента, нормативне забезпечення якості контролю дистанційної форми 
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навчання, порядок запровадження та актуалізації освітніх програм, 

запровадження індивідуального плану студента. Без належної уваги залишились 

питання удосконалення інформаційного пакету. Зазначені проекти мають бути 

завершені в найкоротші терміни. 

Університет приймає активну участь у громадському обговоренні проектів 

нормативних документів, зворотному зв’язку щодо проблем їх запровадження і 

реалізації. У звітному періоді детально розглянуто законопроект №8385 від 

18.05.2018 року «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту». 

Пропозиції колективу направлені до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, Ради ректорів Харківського регіону. 

Серед ключових трансформацій нормативної бази вищої освіти в освітній 

та навчально-методичній діяльності необхідно виділити: зміни умов прийому до 

вищих навчальних закладів, формування нового покоління стандартів вищої 

освіти, зміни ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 10 травня 2018 р. 

затверджено зміни до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. В 

цілому прийняті зміни характеризуються підвищенням вимог до кадрового, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, 

орієнтовані на показники активності в освітній та науковій роботі. Серед 

ключових положень документу необхідно виділити додаткові вимоги до 

започаткування та провадження освітньої діяльності для іноземців та осіб без 

громадянства: 

– для отримання ліцензії з правом навчання іноземців, керівник проектної 

групи має володіти англійською мовою на рівні В2 відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти; 

– науково-педагогічні працівники, які забезпечують провадження освітньої 

діяльності іншою, крім української, мовою, повинні володіти мовою викладання 

на рівні не нижче В2 відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 

освіти. 

Принциповою новацією є група забезпечення спеціальності, вимоги до 

складу якої встановлюються для найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність. 

Змінено прив’язку ліцензованого обсягу до кількості здобувачів освіти в 

межах курсу навчання. Ліцензійний обсяг – визначена ліцензією максимальна 

кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття вищої 

освіти за відповідною спеціальністю певного рівня вищої освіти. Водночас, 

запроваджено вимоги, що регламентують максимально можливий ліцензований 

обсяг закладу вищої освіти: 
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– кількість членів групи забезпечення є достатньою, якщо на одного її 

члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти усіх рівнів, курсів та форм 

навчання з відповідної спеціальності; 

– для магістерського рівня вищої освіти кадровий склад закладу освіти 

повинен включати з розрахунку на кожні десять здобувачів освітнього ступеня 

магістра одного викладача, який має кваліфікацію відповідно до спеціальності, 

науковий ступінь або вчене звання; 

– кількість здобувачів вищої освіти на певній спеціальності та рівні вищої 

освіти не повинна бути менше 50 відсотків від відповідного ліцензованого 

обсягу. 

Основні завдання по виконанню положень чинних Ліцензійних умов були 

опрацьовані ще на стадії громадського обговорення документу. Найбільш 

резонансним результатом цієї роботи є припинення діяльності локальних 

секторів заочного (дистанційного) навчання з відповідною реструктуризацією 

навчально-наукового інституту післядипломної освіти, заочно-дистанційного 

навчання та підвищення кваліфікації. Важке рішення з точки зору збереження 

колективу інституту, кафедри економіки підприємств міського господарства, 

втрати значної частини контингенту студентів заочної форми навчання, прийнято 

на виконання пунктів Ліцензійних умов, які унеможливлюють легітимну роботу 

локальних секторів заочного (дистанційного) навчання.  

Найбільшої уваги у наступному навчальному році і на подальшу 

перспективу необхідно приділити кадровому питанню. Вимоги ліцензійних умов 

в частині кадрового забезпечення набувають чинності з вересня 2018 року, 

водночас, результати професійної діяльності науково-педагогічних працівників, 

які застосовується до визнання кваліфікації за відповідною спеціальністю мають 

оновлюватись кожні 2-5 років. Показовою є ситуація, коли доктор технічних наук, 

професор, який в минулому не один рік очолював випускову кафедру, сьогодні, 

не маючи прямої відповідності освіти та наукового ступеня, за формальними 

вимогами чинних ліцензійних умов не може підтвердити  кваліфікацію 

відповідно до спеціальності, отже, не може входити до групи забезпечення 

спеціальності та в повній мірі приймати участь у освітньому процесі.  

Орієнтація більшості показників діяльності науково-педагогічних 

працівників на визначення їх професійної активності, у поєднання з вимогами  

внесення і підтримки в актуальному стані відповідної інформації у ЄДЕБО, 

представленням на запит МОН складу групи забезпечення з відповідним 

обґрунтуванням, серед основних завдань на наступний навчальний рік визначає 

підготовку системи забезпечення відповідності вимогам Ліцензійних умов, 

відпрацювання порядку актуалізації відомостей про кадрове та матеріально-

технічне забезпечення. 
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Необхідно зазначити, що прийнятий документ має ряд принципових 

колізій, зокрема, стосовно ліцензування післядипломної освіти, формування 

групи забезпечення, кадрових вимоги щодо мінімального стажу науково-

педагогічної діяльності, процедури актуалізації інформації про відповідність 

кадрового і матеріально-технічного забезпечення. Це надає підстави вважати, що 

у наступному навчальному році додатково будуть надані роз’яснення по окремим 

пунктам, процедурам виконання зазначених вимог. Моніторинг змін та 

оперативне їх відпрацювання має отримати належну увагу Науково-методичної 

ради Університету. Завданням для колективів кафедр є відповідальне виконання 

рішення Вченої Ради Університету щодо забезпечення дотримання Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності. 

В межах питання кадрового потенціалу необхідно приділити увагу 

підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників. У 2017-2018 н.р. 

підвищення кваліфікації пройшли 203 науково-педагогічних працівника. На 

підприємствах підвищили кваліфікацію 25% викладачів, у закладах вищої освіти 

– 53%, у науково-дослідних установах – 12%, шляхом стажування за кордоном – 

8%, шляхом захисту дисертацій, отримання вченого звання доцента – 2%. 

Предметом зауважень залишається виконання плану підвищення кваліфікації. У 

звітному періоді 11 науково-педагогічних працівників не виконали зазначеної 

вимоги, серед яких працівники кафедр: будівельних конструкцій; експлуатації 

газових і теплових систем; охорони праці та безпеки життєдіяльності; економіки 

підприємств, бізнес адміністрування та регіонального розвитку; менеджменту і 

адміністрування; управління проектами в міському господарстві і будівництві; 

історії і культурології; української та російської мов, як іноземних. 

Позитивною практикою у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних 

працівників є інші форми взаємодії з виробничими підприємствами. Так, 

виробничим об’єднанням «ВО «ОВЕН»» на базі Університету було організовано 

навчальні курси для викладачів кафедр електричного транспорту,  

альтернативної електроенергетики і електротехніки, систем електропостачання 

та електроспоживання міст з програмування мікроконтролерів. Навчання 

пройшли  14 викладачів, що є співробітниками вказаних кафедр, а також 

6 співробітників інших закладів вищої освіти м. Харкова. Перспективою 

наступного навчального року є розширення практики навчання з залученням до 

цієї роботи науково-педагогічних працівників кафедри прикладної математики та 

інформаційних технологій. 

Серед питань реформування вищої освіти визначальним для освітньої і 

навчально-методичної діяльності є запровадження стандартів вищої освіти 

нового покоління. Активність Університету в цій роботі обмежується наявними 

темпами розробки і погодження стандартів вищої освіти. Серед 

25 спеціальностей за якими Університет надає освітні послуги на 



32 

бакалаврському рівні готовими до затвердження є 9 проектів стандартів, 

16 знаходяться на різних стадіях розробки і погодження. На магістерському рівні 

серед 18 спеціальностей 2 стандарти підготовлено до затвердження, 9 в процесі 

погодження, 7 залишаються не розробленими. У звітному періоді на основі 

наявних проектів стандартів бакалаврського рівня запроваджено освітні 

програми за спеціальностями: 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація, 035 Філологія, 191 Архітектура та 

містобудування, 205 Лісове господарство. На рівні магістратури аналогічну 

роботу проведено на освітніх програмах спеціальностей 191 Архітектура та 

містобудування, 206 Садово-паркове господарство, 275 Транспортні технології 

(за видами). 

Триває робота щодо відповідності проектам стандартів змісту обов’язкової 

частини освітніх програм спеціальностей 141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка, 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

Актуальним завданням для колективів випускових кафедр залишається 

приведення змісту освітніх програм і результатів навчання у відповідність до 

визначених проектом стандарту вищої освіти відповідної спеціальності. 

Активною має бути робота з проектами стандартів розміщених для громадського 

обговорення. 

Враховуючи, що поступове запровадження освітніх програм на основі 

стандартів нового покоління має суттєві ризики для ефективної організації 

навчального процесу на рівні Університету, підготовка нормативно-методичного 

забезпечення цього процесу має бути ретельно відпрацьована Науково-

методичною радою Університету. 

Серед завдань колективу Університету в наступному навчальному році в 

коло пріоритетних необхідно віднести формування контингенту студентів. 

Динаміка чисельності контингенту студентів представлена у табл. 1.9. 

 

Таблиця 1.9 – Динаміка чисельності контингенту студентів 

Навч. рік 

Освітній 
рівень 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

Денна форма Заочна форма 

Бакалаври 3914 4035 3754 3710 4752 3745 3270 2933 

Спеціалісти 551 305 343 - 1575 1199 815 142 

Магістри 515 709 987 1297 37 64 249 991 

Разом 4980 5049 5084 5007 6364 5008 4334 4066 

 

У ретроспективі чотирьох років контингент денної форми навчання 

характеризується стабільною кількістю. Утримання контингенту студентів 

денної форми стало можливим виключно завдяки розширенню переліку 
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спеціальностей. Водночас, за останні чотири роки контингент заочної форми 

навчання скоротився на 36,2%. 

Ліцензовані обсяги у розрахунку на курс навчання на рівні бакалавра 

становлять 4925 місць, на рівні магістра – 3710 місць. Відповідно до Ліцензійних 

умов, заклади вищої освіти здійснюватимуть переоформлення ліцензій на право 

здійснення освітньої діяльності з встановленням ліцензованого обсягу у 

розрахунку на термін навчання на відповідному рівні вищої освіти. Порядок 

виконання цієї вимоги на сьогодні не доведено, приблизні розрахунки 

заповнення загального ліцензованого обсягу показали такі результати: на 

бакалаврському рівні 33,7%, на рівні магістратури 44%. Представлена 

інформація свідчить, що особливу увагу має отримати виконання вимоги 

Ліцензійних умов щодо кількості здобувачів вищої освіти на певній 

спеціальності та рівні вищої освіти у обсязі, не менше 50% відповідного 

ліцензованого обсягу. Напрямами роботи у цьому питанні є: підвищення 

ефективності профорієнтаційної роботи на бакалаврському і магістерському 

рівнях, розвиток заочної (дистанційної) форми навчання, підвищення 

ефективності роботи зі збільшення контингенту іноземних студентів. 

Збільшення контингенту іноземних студентів залишається серед 

пріоритетних завдань у наступному навчальному році. Факультет по роботі з 

іноземними студентами підтримує міцні стосунки із Асоціацією іноземних 

випускників Університету, земляцтвами, посольськими та консульськими 

установами різних країн, співпрацює з відповідними державними органами, 

службами, підприємствами, установами та організаціями України. Водночас, 

наявна активність в роботі не дозволяє змінити загальну тенденцію: чотири роки 

поспіль контингент іноземних студентів зменшується. Значною є динаміка спаду 

– Університет втрачає чверть контингенту іноземних студентів щороку. Загальна 

кількість іноземних студентів в Університеті станом на перше вересня 

відповідного року представлена на рис. 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Динаміка загальної кількості контингенту іноземних студентів 
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Серед основних причин наявних тенденцій домінують зовнішні фактори: 

політична ситуація в Україні, зміна політики закордонного навчання студентів у 

країнах близького Сходу, глобальна конкуренція на ринку освітніх послуг. 

У 2017-2018 н.р. в Університеті навчались 579 іноземців із 18 країн світу, з 

них 44,6 % на очній формі навчання, 39,2 % на заочній, 16,2 % становлять слухачі 

підготовчого відділення. З урахуванням випуску влітку цього року в Університеті 

навчаються 222 іноземних студента. 

Представлена інформація свідчить, що активність Університету у питанні 

розширення контингенту іноземних студенів залишається недостатньою. 

Прийом на навчання іноземних громадян проводиться за всіма спеціальностями, 

найбільшим попитом користуються лише дві спеціальності, близько 90% 

іноземних студентів навчаються на спеціальностях 191 Архітектура та 

містобудування та 192 Будівництво та цивільна інженерія. Розподіл кількості 

іноземних студентів за спеціальностями наведено в табл.1.10. 

 

Таблиця 1.10 – Розподіл кількості іноземних студентів за спеціальностями 

Спеціальність 

Освітній рівень, форма навчання 

Бакалавра Магістра 

Денна Заочна Денна Заочна 

191 Архітектура та містобудування 39 - 28 - 

192 Будівництво та цивільна інженерія 60 19 14 2 

193 Геодезія та землеустрій 1 2 5 - 

073 Менеджмент 2 15 2 1 

242 Туризм - 5 - - 

241 Готельно-ресторанна справа - - 1 - 

051 Економіка - 9 1  

071 Облік і оподаткування 2 7 - - 

275 Транспортні технології 1 2 - - 

101 Екологія  1 - - 

185 Нафтогазова інженерія та технології - 1 - - 

263 Цивільна безпека - 1 - - 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
- 1 - - 

Всього: 105 63 51 3 

 

Уваги потребує той факт, що серед 25 спеціальностей бакалаврського рівня, 

навчання іноземних студентів здійснюється менше ніж на половині 

спеціальностей. Серед 18 спеціальностей на рівні магістратури 12 не мають 

жодного іноземного студента. Розширення переліку спеціальностей вимагає 

відповідної уваги у профорієнтаційній роботі з іноземними студентами. 
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Належної уваги потребує робота по популяризації можливостей Університету у 

підготовці кадрів вищої кваліфікації. 

Прийом заяв абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти під час 

вступної кампанії 2018 р. здійснювався шляхом подання електронних заяв через 

кабінет вступника. Було подано 6158 заяв абітурієнтів на перший курс бакалавра 

денної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти (у 2017 р. – 

6126 заяви). На перший курс скороченого терміну навчання на базі молодшого 

спеціаліста  було подано 415 заяви (у 2017 р. – 522 заяв). 

В цьому році Міністерством освіти і науки України третій рік поспіль 

запроваджено модель широкого розподілу місць державного замовлення на 

бакалаврському рівні для абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти 

по відкритим конкурсним пропозиціям. Максимально можливий обсяг 

державного замовлення на бакалаврському рівні на базі повної загальної 

середньої освіти становив 397 осіб. Фактичний прийом складає 256 осіб, що 

становить 64,5 % від максимально можливого обсягу (у 2017 р. – 76,4 % від 

максимально можливого обсягу).  

Результати вступної компанії 2018 року на бакалаврському рівні по денній 

формі навчання – порівняно з результатами минулого року  відсоток заповнення 

ліцензованих обсягів зменшився з 47,4% у минулому році проти 45,45% цього 

року. До рівня попереднього навчального року можна вважати позитивними на 

перший курс бакалаврської підготовки денної форми навчання прийнято в цілому 

більше на 111 студентів, а саме – 1129 студентів, а за державним замовленням 

менше – на 39 осіб, а саме 495 студента. 

В цілому на другий і третій курси денної форми навчання прийнято 

85 особи проти 83 осіб у минулому році. 

Що стосується прийому на магістерському рівні – результати не можна 

вважати позитивними: було прийнято на перший курс 663 магістра, що складає 

32,6 % проти 35 % у минулому році від ліцензованого обсягу. 

Результати по магістерським програмам: 

– з 40 магістерських програм тільки 4 мають заповнення ліцензованих 

обсягів понад 70 %; 

– більшим за 50% є заповнення ліцензійних обсягів на 12 магістерських 

програмах; 

– на дві освітньо-наукові програми не подано жодної заяви. 

На заочну форму навчання на перший курс за освітніми програмами 

бакалавра у 2018 р. зараховано 122 особи, показник минулого року – 163 осіб. В 

цілому на другий і третій курси заочної форми навчання прийнято 313 осіб проти 

460 у минулому році. На перший курс заочної форми навчання на магістерському 

рівні зараховано 208 осіб. 
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Протягом вступної кампанії 2018 р. в Університеті функціонував центр 

сприяння подачі електронних заяв, в якому за період з 02.07.2018 р. по 

25.07.2018 р. було зареєстровано 546 особистих кабінетів вступника та подано 

заяви на конкурсні пропозиції. 

Результати вступної кампанії безпосередньо пов’язані з організацією 

профорієнтаційної роботи. У звітному періоді основні напрями 

профорієнтаційної роботи кафедр включали в себе роботу з учнями шкіл 

м. Харкова та Харківської області, організацію та проведення занять у школах 

розвитку Університету, участь викладачів кафедр у підготовці та проведенні 

конкурсів, керівництво науково-дослідною діяльністю абітурієнтів, керівництво 

шкільними науковими гуртками, організацію та проведення Днів відкритих 

дверей та інших заходів. 

У звітному періоді Центром доуніверситетської освіти і кар’єри 

організовано і проведено: 

– понад 20 університетських Днів відкритих дверей. В цілому в заходах 

прийняли участь понад 1100 школярів з м. Харкова та Харківської області; 

– 7 відео-конференцій зі школами за участю деканів факультетів, 

викладачів і студентів Університету; 

– в межах співпраці з Харківським обласним центром зайнятості участь 

співробітників Центру доуніверситетської освіти та кар’єри в масових 

профорієнтаційних заходах для учнівської молоді Харківської області (7 заходів); 

– підготовку до творчого конкурсу (курс рисунок) та підготовка до ЗНО з 

різних предметів (150 слухачів). 

У звітному періоді продовжено роботу з науково-методичним педагогічним 

центром Департаменту освіти Харківської міської ради щодо реалізації проектів 

розвитку учнівської молоді Харківського регіону. За минулий навчальний рік 

Університет прийняв активну участь в організації і проведенні: 

– XІX міського турніру з основ інформатики для учнів 5-7-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

– XІ турніру юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

– науково-практичного конкурсу «Основи безпеки життєдіяльності» для 

учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; 

– започатковано конкурс «Юний економіст» для школярів міста та області. 

Вже традиційною практикою профорієнтаційної роботи є школи розвитку 

для учнівської молоді. Шостий рік поспіль на базі Університету діє Школа 

розвитку «Мер міста» для лідерів учнівського самоврядування шкіл м. Харкова 

та Харківської області. За 2017-2018 навчальний рік у школі розвитку «Мер 

міста» прийняли участь 290 слухачів. Кращі наукові роботи 40 школярів були 

надруковані в наукових збірниках. 



37 

Також, у минулому році було організовано заняття ще в 10 школах 

розвитку: «Юний економіст-дослідник», «Юний еколог», «Юний архітектор», 

«Дизайн світла», «Юний готел’єр», «Майстерня управлінця», «Бізнес-

розвідник», «Молодий економіст», «IT-school», «Юний геоінформатик і 

управлінець нерухомістю». На роботі з учнями середніх та старших класів 

зосереджена діяльність у школах розвитку «Юний архітектор» та «IT-school». 

Порівняно з минулим навчальним роком значно збільшена кількість груп. 

В рамках Програми взаємодії закладів вищої освіти та закладів загальної 

середньої освіти щодо допомоги вступникам 2018 року у підготовці до ЗНО, що 

діє за ініціативи Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації, Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, 

Харківського університетського консорціуму організовано виїзні заняття з 

випускниками шкіл Золочівського району. 

Для якісної підготовки абітурієнтів до ЗНО в Університеті було 

організовано підготовчі курси до творчих конкурсів та з усіх предметів ЗНО на 

курсах різної тривалості та різних форм навчання. Для учнів, які готуються до 

ЗНО за дистанційною формою, проводяться сесії та консультації з предметів ЗНО 

в режимі on-line. На підготовчих курсах щорічно навчаються близько 

200 абітурієнтів, з яких більше 68% стають студентами Університету. Водночас 

кількість слухачів має тенденцію до зменшення, насамперед через демографічні 

причини. В рамках профорієнтаційної роботи протягом звітного періоду 

проведено ряд екскурсій для учнів і викладачів міста Харкова, Харківської і 

Донецької областей, підписано угоду та розширено співпрацю з КЗ «Харківська 

Мала Академія Наук» Харківської області, підписано угоди про співпрацю з 

навчальними закладами міста та області. 

Для професійної орієнтації вступників були організовані Всеукраїнські 

олімпіади ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, кількість яких збільшилась до чотирьох 

порівняно з двома в минулому році. Майбутні абітурієнти мали можливість 

прийняти участь в олімпіадах з математики, фізики, біології та географії. 

Кількість учасників зросла до 147 осіб, що майже в 6 разів більше, ніж в 

2017 році, а 16 учнів-переможців олімпіад отримали додаткові бали до предметів 

ЗНО. 

Коло заходів та ініціатив Університету з профорієнтаційної роботи 

постійно розширюється: 

 в березні 2018 року вперше було реалізовано проект «Весняні канікули з 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». Учні шкіл міста та області мали змогу відвідати 

воркшопи, квести, майстер-класи, екскурсії, лекції; 

 вперше учні-випускники ЗОШ м. Покров Дніпропетровської області 

отримують від міської влади сертифікат на забезпечення першим робочим місцем 

при умові здобуття вищої освіти у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 
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Університет тісно співпрацює з Харківським територіальним відділенням 

Малої академії наук України. Позитивну динаміку розвитку Харківського 

територіального відділення МАН України підтверджує той факт, що команда 

Харківської області випереджає інші територіальні відділення України. 

Високому рівню учнівських науково-дослідних робіт сприяє участь викладачів 

університету в роботі МАН. Протягом багатьох років щорічно близько 

10 викладачів працюють у журі конкурсу, близько 17 університетських 

викладачів та науковців є науковими керівниками учнів-учасників МАН. 

Основним недоліком в профорієнтаційній діяльності залишається низький 

рівень ефективності роботи по прийому на освітній рівень магістра, не 

реалізованими залишились окремі завдання минулого року. Серед завдань на 

наступний навчальний рік необхідно виділити такі: 

– підвищити ефективність профорієнтаційної роботи щодо прийому на 

освітній рівень магістра; 

– розширити перелік заходів у профорієнтаційній роботі щодо прийому на 

заочну (дистанційну) форму навчання; 

– започаткувати профільне навчання на базі шкіл з використанням 

технологій дистанційного навчання; 

– підвищити рівень рекламної діяльності кафедр Університету в засобах 

масової інформації, на сайті Університету, у соціальних мережах, а також при 

розробці рекламних матеріалів тощо; 

– підготувати інформаційно-презентаційні каталоги з описом пропозицій 

Університету по роботі з учнівською молоддю, зокрема щодо діяльності шкіл 

розвитку; 

– запровадити оn-line реєстрацію абітурієнтів на веб-сторінці шкіл 

розвитку; 

– організувати роботу випускових кафедр зі слухачами підготовчих курсів 

з метою популяризації освітніх пропозицій Університету. 

Активність Університету у профорієнтаційній роботі суттєво посилено 

роботою відділу корпоративних комунікацій і PR. Вагомим є внесок у 

популяризацію Університету, значно підвищено рівень представлення 

Університету в інформаційному просторі. Серед заходів і ініціатив відділу 

корпоративних комунікацій і PR у звітному періоді необхідно виділити такі: 

– підвищено ефективність роботи щодо наповнення контентом офіційної 

сторінки Університету «Харківський національний університет імені Бекетова» 

у соцмережі Facebook. За рік кількість користувачів зросла на 70%; 

– проведено реструктуризацію офіційного сайту ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова; 

– сформовано Реєстр представництв структурних підрозділів Університету 

в соцмедіа; 
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– створено та ведеться наповнення контентом сайтів Центру розвитку для 

дітей ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, Асоціації випускників, студентів і друзів 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, НДЧ, Факультету по роботі з іноземними 

студентами, Профкому студентів, Зеленого Університету, Вступника та ін. 

Ведеться консультування адміністраторів сайтів Університету;  

– налагоджено роботу з провідними ЗМІ Харківщини. Створено та 

підтримується архів публікацій про Університет у ЗМІ; 

– здійснюється інформаційна підтримка подіям та заходам на базі або за 

участі Університету; 

– розроблено низку іміджевих відеороликів; 

– проведено два майстер-класи «Ефективна презентація»;  

– розроблено Положення про відділ корпоративних комунікацій і PR. 

Завданнями відділу на наступний навчальний рік є: 

– формування Структури управління контентом web-системи 

Університету; 

– доопрацювання Положення про офіційний сайт та сайти підрозділів 

Університету; 

– розробка Концепції інформаційно-іміджевої політики Університету; 

– створення брендбуку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 

– створення е-календаря подій в Університеті; 

– створення медіакіта Університету; 

– створення офіційних аккаунтів Університету в Instagram та каналі 

YouTube; 

– розширення співпраці зі ЗМІ; 

– розробка і реалізація проекту з QR-кодування лабораторного фонду 

Університету та виставкового фонду Музейного комплексу. 

Не менш важливим напрямом діяльності є робота по сприянню 

працевлаштування випускників. За звітній період в цьому напрямі проведено такі 

заходи: 

– «Ярмарок студентських можливостей»; 

– «День кар’єри»; 

– «Ярмарок вакансій»; 

– семінари, тренінги, майстер-класи та круглі столи за участю провідних 

фахівців Харківського обласного центру зайнятості та Харківського міського 

центру зайнятості, менеджерів інтернет-проекту «Робота в Харкові» та інших. 

Важливим напрямком роботи є підтримка функціонування електронного 

банку вакансій на сайті Центру доуніверситетської освіти і кар’єри. На сайті 

розміщено досить значну кількість вакансій, ці посади роботодавці пропонують 

студентам і випускникам університету. Активно проводиться виховна робота зі 

студентською молоддю, реалізуються соціальні проекти та ініціативи. 
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Виховна робота в Університеті спрямована на реалізацію концептуальних 

положень Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді», Статуту університету, Концепції національного виховання ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. 

Проводяться заходи до Дня Європи, Міжнародного Дня науки, Дня 

Примирення і Перемоги, Дня Довкілля, патріотичні акції «Україна – понад усе», 

«Розмалюй Університет кольорами вишиванки. Вишиванка твій генетичний код» 

та ін. Університет проводить системну роботу щодо впровадження інклюзивної 

освіти для студентів та виховання толерантного ставлення до осіб з обмеженими 

фізичними можливостями. В рамках проекту «Знайди себе» проведено цикл 

лекцій «Інклюзивність. Що це таке? І як воно змінить наше суспільство», а також 

практичні заняття щодо новітніх підходів до формування системи інклюзивних 

об’єктів інфраструктури у сфері надання послуг. 

У звітному періоді традиційно проведені зустрічі студентів 1-2 курсів всіх 

факультетів денної форми навчання з ректором університету у форматі «питання-

відповідь». Активними учасниками цих зустрічей є керівники базових 

структурних підрозділів, Первинна профспілкова організація студентів, 

Студентський сенат. В межах цієї роботи студентам представляють презентації 

новацій в освітній, науковій діяльності Університету, розвитку інформаційних 

ресурсів, можливостей для міжнародної мобільності, особистого та 

професійного розвитку. Окремо проведено зустрічі зі студентами, які потребують 

додаткового соціального захисту. Важливим результатом цієї роботи є зростання 

розуміння студентами своєї ролі в Університеті, як активних учасників його 

розвитку. 

Серед завдань підвищення ефективності виховної роботи у наступному 

навчальному році більше уваги необхідно приділити питанням організації роботи 

кураторів академічних груп, аналізу та удосконаленню виховної роботи на 

кафедрах. 

Профспілковий комітет студентів, Студентський сенат відіграють важливу 

роль в організації виховної роботи. Їх активна діяльність знаходить своє 

підтвердження у реалізації чисельних проектів і заходів. Традиційним є 

організація і проведення конкурсів «Містер Університет», «Міс Університет». 

Продовжують роботу ініціативи минулих років, зокрема студентське радіо та 

анонімний оn-line ресурс для звернень студентів, електронна система «субсидія 

в один клік».  

У звітному періоді представники студентського сенату прийняли участь у 

таких заходах: 

‒ Міжнародний форум «Дискримінація: від усвідомлення до протидії» у 

м. Києві; 
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‒ Молодіжний форум, в рамках якого було організовано та проведено 

круглий стіл з питань спорту в стінах нашого Університету; 

‒ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

виховання молоді у вищому навчальному закладі»; 

‒ Всеукраїнський форум студентського самоврядування «Участь органів 

студентського самоврядування в управлінні Вищих навчальних закладів: 

виклики та перспективи»; 

‒ Всеукраїнський форум студентського самоврядування та тренінг по 

комунікаціям у м. Суми; 

‒ Дводенний студентський антикорупційний форум. 

Члени Студентського сенату – активні учасники обласних, міських і 

університетських заходів: проект «Школа успішного студента»; конкурс Бізнес 

планів; День Соборності; День Вишиванки; Парад до Дня Європи; акція, 

присвячена пам’яті жертв Голодомору; акція до Дня боротьби зі СНІДом; 

Всеукраїнська екологічна акція «Зробимо Україну чистою» та акція 

«Неможливе – можливо. Світ очима дітей з НВК ім. В.Г. Короленка»; 

благодійний бал-аукціон «Подаруй світло» тощо. 

Активна робота знаходить відображення й у кількості нагород. На 

щорічному конкурсі «Молода людина року» в цьому році отримали два дипломи 

– один переможця та один лауреата.  

Одним із наймасштабніших заходів кінця 2017 року був «Зимовий бал-

маскарад», організований з метою збору коштів для оформлення художньої 

майстерні для дітей з особливими потребами Ліцею будівельних технологій. 

У минулому навчальному році Студентський сенат зробив акцент на роботі 

зі студентськими гуртожитками, провів вибори студентської ради в кожному 

гуртожитку. 

Студентство являє собою вагомий потенціал для подальшого розвитку 

Університету. Формування належних умов для активного залучення студентської 

молоді до проектів розвитку Університету, його культурних та громадських 

ініціатив, розвиток необхідної нормативної бази залишається в колі пріоритетних 

завдань. Завданням наступного навчального року є подальший розвиток 

процедур, передбачених внутрішньою системою забезпечення якості освіти, з 

активним залученням до їх реалізації органів студентського самоврядування. 

Важливою складовою виховної роботи є формування культури здорового 

способу життя. Регулярним є проведення циклу лекцій щодо формування 

здорового способу життя, санітарно-профілактичні і спортивні заходи. 

У 2017-2018 навчальному році студентами та співробітниками 

Університету завойовано 85 нагород у спортивних змаганнях різного рівня, а 

саме: 
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‒ у міжнародних змаганнях (чемпіонати світу та Європи) всього завойовано 

4 медалі: срібних – 3, бронзових – 1; 

‒ у всеукраїнських змаганнях (чемпіонати України, обласні чемпіонати та 

Універсіади) всього завойовано 81 медаль, з них: золотих – 29, срібних – 27, 

бронзових – 25. 

За звітний період в обласних щорічних змаганнях серед студентів закладів 

вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації «Спорт протягом життя» з 30 видів спорту 

Університет виставив 29 команд з 24 видів спорту. Вперше сформовані команди 

з гандболу, черлідингу та регбі.  

Збірні команди Університету демонструють високу результативність, 

негативним аспектом є тенденція до зменшення їх кількості. 

У 2017-2018 навчальному році продовжено роботу щодо виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1045 «Про 

затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України». 

Іншим напрямком виховної роботи є розвиток творчих здібностей 

студентів. Площадкою для реалізації творчого потенціалу є студентський клуб, в 

якому діють 12 колективів за різноманітними напрямами: вокал, театр пісні, 

сучасні, східні, естрадні, бальні танці, колектив оригінального жанру і багато 

інших. Творчі колективи Університету беруть участь і займають призові місця на 

регіональних та всеукраїнських конкурсах. 

Студентський клуб у 2017-2018 навчальному році проводив традиційні 

масові заходи: свято першокурсника «Посвята в студенти», конкурс «Дебют 

першокурсника 2017»; конкурсно-розважальна програма до Дня закоханих, 

«Містер Університет – 2018», «Міс Університет – 2018», конкурс КВК на «Кубок 

ректора» та багато інших.  

Серед актуальних питань реалізації творчого потенціалу студентської 

молоді залишається питання відбору та заохочення до активної участі у творчих 

колективах Університету талановитих студентів перших курсів. На це мають 

звернути увагу декани факультетів, заступники деканів з виховної роботи, 

куратори академічних груп. 

В планах роботи на майбутнє – створити на постійній основі до 100-річного 

ювілею Хор Університету зі 100 осіб та розробити нові сучасні розважально-

інформаційні програми до Дня факультету з метою виховання у студентів 

корпоративного духу. 

У ХНУМГ ім. О.М. Бекетова велика увага приділяється пропагуванню 

дбайливого ставлення до спадщини. Колектив Університету прагне виховувати в 

нинішньому поколінні студентів любов і повагу до історії навчального закладу, 

рідного Харкова, популяризуючи в молодіжному середовищі спадщину видатних 

особистостей Університету. 
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З метою подальшого всебічного дослідження історії, розвитку, збагачення 

традицій і досягнень навчального закладу продовжує свою роботу Рада зі 

спадщини Університету та «Фонд історичної, освітньої, наукової, 

інтелектуальної та культурної спадщини». Рішенням Ради в Університеті 

відбуваються щорічні «Історичні тижні». В рамках Історичного тижня 

проводиться низка різноманітних імпрез: круглі столи; загальноуніверситетські 

виставки з історичної спадщини факультетів, кафедр; виставки в іменних 

аудиторіях; тематичні заходи, присвячені видатним вченим та науковим 

здобуткам різних поколінь, в музейному комплексі та науковій бібліотеці. 

Відбуваються презентації книг, альманахів, буклетів і поліграфічних видань з 

історії та спадщини університету. 

В майбутніх планах є ідея створення «Іміджевого золотого кільця 

університету», який буде складатися з міні-музеїв і виставок, присвячених 

пропаганді діяльності нашого навчального закладу, які будуть у візуальному 

доступі для абітурієнтів, студентів та гостей університету. 

Одним із векторів збереження спадщини в університеті є дбайливе 

ставлення та відновлення архітектурної краси старовинної будівлі ХІХ сторіччя, 

що входить в комплекс навчальних корпусів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

Продовжуються, розпочаті в 1990-х роках, кропіткі реставраційні роботи по 

відновленню будівлі, її старовинних інтер’єрів та історичного фасаду. В 

оновлених залах з’являться нові музейні експозиції та художні виставки. 

Доброю традицією стало щорічне проведення науково-історичної 

конференції «Спадщина університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. 

Особистість», яка висвітлює події та здобутки минулих років, імена видатних 

вчених, що склали потужний фундамент для сучасного університету. Приємно 

відзначити інтерес до цієї роботи співробітників і студентів Університету, 

використання в цих дослідженнях архівних джерел та музейних фондів. 

Представлені на конференції доповіді та науково-історичні дослідження  

увійшли до збірнику конференції «Спадщина університету». 

Унікальна колективна робота по збереженню та дослідженню спадщини 

Університету стає постійною внутрішньою політикою. Зберігаючи вірність 

кращим традиціям, колектив активно впроваджує нові підходи і методи в усіх 

сферах своєї діяльності, зміцнюючи статус Університету в науково-освітньому 

товаристві. Адже діяльність кожного з членів колективу – це і є справжня історія 

і могутня складова фундаменту для подальшої розбудови нашого Університету. 
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Зростання ролі наукової активності залишається серед основних трендів 

реформування вищої освіти.  

Другий рік поспіль показники наукової активності мають вагоме значення 

серед показників конкурсного відбору виконавців державного замовлення на 

підготовку магістрів. Серед 18 показників професійної діяльності, передбачених 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності для визнання 

кваліфікації відповідно до спеціальності, 12 характеризують наукову активність 

науково-педагогічного працівника. 

Поряд з формуванням та розвитком критеріїв оцінки наукової активності 

закладів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, уваги колективу 

Університету потребують новації в системі фінансування освітньої і наукової 

діяльності. 

У липні поточного року відповідним рішенням кабінету Міністрів України 

створено Національний фонд досліджень, який вже з 2019 року має розпочати 

грантову підтримку наукових досліджень та розробок. Основним завданням 

Фонду є грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень, прикладних 

наукових досліджень і науково-технічних експериментальних розробок на 

умовах відкритих конкурсних відборів. Фонд розподілятиме кошти шляхом 

надання індивідуальних, колективних та інституційних грантів і працюватиме за 

такими основними напрямами: 

 безпосередньо виконання наукових досліджень та розробок; 

 сприяння науковій співпраці, науковій мобільності, зокрема наукове 

стажуванням наукових працівників, у тому числі й за кордоном; 

 розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок; 

 розвиток дослідницької інфраструктури; 

 підтримка проектів молодих вчених; 

 популяризація науки тощо. 

У серпні поточного року прийнято постанову Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності». Атестаційна оцінка 

визначатиметься за 100-бальною шкалою на основі наступних показників: 

кадровий склад; фінансування (за загальним і спеціальним фондом); обсяг 

коштів, спрямованих/залучених вишем на придбання обладнання; кількість 

статей у наукових виданнях, які індексуються у базах «Scopus» та/або «Web of 

Science»; кількість наукових видань, засновником (співзасновником) яких є 

університет, які індексуються у базах «Scopus» та/або «Web of Science»; кількість 

працівників закладу, які є членами редакційних колегій наукових видань, які 

індексуються у базах «Scopus» та/або «Web of Science». Конкретна методика 
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оцінювання буде розроблюватися Міністерством освіти і науки України спільно 

з Нацрадою з розвитку науки і технологій. 

Зростає роль наукової активності колективу в контексті забезпечення 

фінансової стабільності Університету. У звітному періоді фінансові результати 

наукової діяльності залишаються на рівні минулого року, з незначною 

позитивною динамікою. За 2017 рік виконано науково-дослідних робіт на суму 

7757,48 тис. грн.: 

– отримано від держави 1643,00 тис. грн., в тому числі 441,676 тис. грн. на 

виконання фундаментальних досліджень, 1201,324 тис. грн. на виконання 

прикладних; 

– обсяг виконаних госпдоговірних науково-дослідних робіт – 

5947,538 тис. грн. 

За рахунок коштів державного бюджету виконувалося 8 науково-дослідних 

робіт на замовлення Міністерства освіти і науки України на загальну суму 1 млн. 

718 тис. грн., з них 3 – фундаментальні (табл. 2.1.), 4 – прикладні (табл. 2.2), 1 – 

науково-дослідний проект у рамках міжнародного науково-технічного 

співробітництва. 

 

Таблиця 2.1 – Перелік фундаментальних наукових досліджень за рахунок 

коштів державного бюджету у 2017-2018 рр. за пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки 

Назва науково-дослідної роботи Кафедра 

Період 

виконання, 

роки 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних 

наук 

Створення фундаментальних основ 

теорії випробувань багатовимірних 

об'єктів на вібронадійність в 

умовах відтворення просторових 

траєкторій руху 

теоретичної і 

будівельної 

механіки 

2015-

2017 

392,208 

Закономірності управління 

системами міських пасажирських 

перевезень 

транспортних 

систем і 

логістики 

2015-

2017 

388,187 

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук 

Стратегічний моніторинг та 

антикорупційний аудит в системі 

фінансово-економічної безпеки 

держави, регіону, суб'єктів 

господарювання в умовах 

євроінтеграції 

фінансово-

економічної 

безпеки, 

обліку і аудиту 

2015-

2017 

481,834 
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Таблиця 2.2 – Перелік прикладних наукових досліджень за рахунок коштів 

державного бюджету у 2017-2018 рр. за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки 

Назва науково-дослідної роботи Кафедра 
Період, 

роки 

Обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

Енергетика та енергоефективність, з них: 

Технології електроенергетики та теплоенергетики 

Розробка програмного комплексу з 

об’єктно-орієнтованого проектування 

електромеханічних перетворювачів 

енергії та інтелектуальної системи 

забезпечення їх високоефективного 

функціонування 

систем 

електропоста

чання та 

електроспож

ивання міст 

2017-

2019 
770,0 

Раціональне природокористування, з них: 

Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності 

очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів 

Науково-технічне обґрунтування 

використання фітотехнологій для 

захисту малих річок України від 

забруднення та їх екологічного 

відновлення 

інженерної 

екології міст 

2016-

2017 
416,392 

Підвищення безпеки питного 

водопостачання населення Східної 

України в умовах надзвичайних 

ситуацій шляхом використання 

джерельних вод 

інженерної 

екології міст 

2018-

2020 
453,3 

Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря 

Створення та дослідження ефективності 

універсальної системи екологічного 

діагностування теплових двигунів та 

котельних установок 

інженерної 

екології міст 

2017-

2019 
770,0 

Розробка інноваційних об’єктно-

орієнтованих технологій підвищення 

еколого-енергетичної безпеки систем 

комунальної енергетики 

управління 

проектами в 

міському 

господарстві 

і будівництві 

2018-

2020 
416,7 

Інформаційні та комунікаційні технології, з них: 

Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного 

аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення 

Методологія та інформаційні технології 

управління стейкхолдерами проектів та 

програм міського розвитку 

управління 

проектами в 

міському 

господарстві 

і будівництві 

2016-

2017 
416,392 
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У рамках бюджетного фінансування 2018 року виконується 6 науково-

дослідних робіт на суму – 1 млн. 840 тис. грн. з них: 4 прикладні, 2 науково-

дослідні проекти у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва. 

У 2017 році Університет вперше розпочав виконуватися спільний науково-

дослідний проект в рамках українсько-молдовського науково-технічного 

співробітництва «Керування потоками активної та реактивної потужностей в 

розподільчих електричних мережах міст на основі концепції Smart-Grid шляхом 

використання фазоперемикаємих вольтододавальних трансформаторів» 

(науковий керівник – д-р. техн. наук, проф. Говоров П.П.). Строк виконання 

проекту 2017-2018 роки, обсяги фінансування: 75,0 тис. грн. – 2017 р., та 90,0 тис. 

грн. – 2018 р. 

З вересня 2018 року розпочнеться виконання ще одного спільного україно-

польського науково-дослідного проекту у рамках міжнародного науково-

технічного співробітництва «Синтез провідного двомірного МХene матеріалу з 

використанням магнетронного розпилення за допомогою хімічного осадження 

пари» (науковий керівник – д-р. техн. наук, проф. Плюгін В.Є.). Строк виконання 

проекту – 2 роки, об’єм фінансування на 2018 рік – 110 тис. грн. 

Відповідно до ухвалених Міністерством освіти і науки України результатів 

експертизи анотованих звітів за закінченими у 2017 році науково-дослідними 

роботами експертною комісією Наукової ради МОН позитивно оцінено усі звіти 

та по 2 анотованим звітам перехідних робіт на 2018 рік недоліків не виявлено. 

У 2017-2018 рр. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету 

Університетом виконувалися госпдоговірні науково-дослідні роботи за 

замовленням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства, вітчизняних та закордонних підприємств, установ, 

організацій, фізичних осіб щодо розв’язання пріоритетних завдань розвитку 

економіки Держави. Співпрацюючи з органами державного управління та 

місцевого самоврядування всіх рівнів, науковці Університету комплексно 

вирішували важливі проблеми з підвищення ефективності міського 

господарства, будівництва, енергоефективності, раціонального 

природокористування, питань технічного забезпечення, організації та управління 

розвитком територій. 

Обсяг фінансування науково-дослідних робіт за спеціальним фондом 

Університету за 2017 р. становив 6114,484 тис. грн. Загалом було укладено 

86 госпдоговорів. На 2018 рік вже укладено 73 договори на суму 5401,913 тис. 

грн. Станом на серпень 2018 р. профінансовано госпдоговірних науково-

дослідних робіт на суму 1931,328 тис. грн., виконано 30 договорів. 

На замовлення Міжнародного агентства з атомної енергії 2017 р. було 

продовжено виконання науково-дослідної роботи «Оцінка антропогенного 
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впливу на водний баланс та динаміку нітратів у транскордонному річковому 

басейні» (науковий керівник – д-р. техн. наук, проф. Стольберг Ф.В.) на загальну 

суму 47 тис. 965 грн. 

У травні 2018 р. був підписаний черговий міжнародний договір з МАГАТЕ 

на виконання науково-дослідної роботи «Використання стабільних ізотопів для 

оцінки балансу та якості питних вод у великому місті Східної України» (науковий 

керівник – д-р. техн. наук, проф. Стольберг Ф.В.) строком на п’ять років, обсяг 

фінансування у 2018 році становить – 152 тис. 341 грн. 

Позитивну стабільну динаміку обсягів надходжень від госпдоговірних 

науково-дослідних робіт забезпечують кафедри: будівельних конструкцій; 

транспортних системи і логістики; електричного транспорту; інженерної екології 

міст; економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку. 

Позитивною тенденцією характеризується ефективність міжкафедральної 

взаємодії, формування міжкафедральних наукових колективів. 

Водночас, вкрай низькими, порівняно з потенціалом, є результати роботи 

кафедр факультетів архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, 

електропостачання та освітлення міст, науково-дослідних центрів і лабораторій. 

У звітному періоді четверта частина кафедр Університету мала нульовий 

результат у виконанні госпдоговірної тематики. Менше планових показників – 

результати роботи кафедр: експлуатації газових і теплових систем; 

водопостачання, водовідведення та очищення вод; механіки ґрунтів, фундаментів 

та інженерної геології; технології будівельного виробництва і будівельних 

матеріалів; земельного адміністрування та геоінформаційних систем; 

теоретичної і будівельної механіки; охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту; менеджменту і адміністрування;, 

туризму і готельного господарства; економіки підприємств міського 

господарства. 

Важливою складовою реалізації проектів наукових досліджень і розробок 

є залучення до їх виконання аспірантів і студентів. У 2017 році для виконання 

госпдоговірних науково-дослідних робіт було залучено 63 студента, 58 студентам 

нараховано оплату на суму 70,404 тис. грн. Кількість студентів, які брали участь 

у виконанні госпдоговірних НДР у 2014-2017 роках наведена в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Кількість студентів, які брали участь у виконанні 

госпдоговірних НДР у 2014-2017 рр. 

Рік 2014 2015 2016 2017 

Кількість студентів  27 17 32 63 

у т.ч. з оплатою 27 16 27 58 
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Станом на липень поточного року 14 студентів задіяні у виконанні НДР, всі 

на умовах оплати праці. Залучення студентів до виконання науково-дослідних 

робіт в останні роки демонструє тенденцію росту, втім абсолютні значення не 

можна вважати задовільним результатом. Збільшення кількості студенті у 

виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт залишається в колі 

пріоритетних завдань кафедр і наукових центрів Університету. 

Активна робота з науково-дослідницького забезпечення розвитку житлово-

комунального господарства укріплює позиції Університету як потужного центру 

з наукових досліджень проблем житлово-комунального господарства, сталого 

розвитку міст, міської енергетики, транспорту. У 2017-2018 навчальному році 

науковці Університету взяли участь у виконанні науково-дослідних робіт за 

замовленням: 

 Міністерства освіти і науки України; 

 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України (за результатами тендерних торгів); 

 Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ); 

 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської 

міської ради; 

 Департаменту інфраструктури Харківської міської ради; 

 Департамент економіки та комунального майна Харківської міської 

ради; 

 Відділу культури Київського району Департаменту культури Харківської 

міської ради; 

 Відділу освіти Борівської РДА Харківської області; 

 Лозівської міської ради; 

 Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем»; 

 Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут»; 

 Акціонерного товариства «Трест Жилстрой-1», ТОВ «СТРОЙ 

ІНЖІНІРІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та інших будівельних підприємств; 

 державних та комунальних підприємств житлово-комунального 

господарства України; 

 інших замовників. 

Участь у тендерних торгах залишається серед ключових пріоритетів 

наукової діяльності колективу. 

Результати наукових досліджень Університету викладено в монографіях, 

підручниках, статтях. Статистика публікацій науковцями Університету у 

вітчизняних і закордонних виданнях останніх двох років наведена в табл. 2.4.  
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Таблиця 2.4 – Статистика публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях 

Показники 
Рік 

2014 2015 2016 2017 

Публікація монографій 40 44 45 42 

Публікація підручників, навчальних 

посібників 
44 44 32 46 

Публікації у закордонних виданнях 133 135 108 116 

Публікації у фахових виданнях України 757 760 763 1002 

 

Відповідно до Плану видання навчальної, навчально-методичної, наукової 

літератури ХНУМГ імені О. М. Бекетова на 2018 рік співробітниками 

Університету планується надрукувати 40 монографій та 41 підручник, 

навчальний посібник. 

Для оцінки ефективності наукової роботи співробітників Університету 

важливими залишаються показники наукометричної бази даних Scopus. 

Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців та установ, 

у яких вони працюють, і статистику їх цитованості. 

Співробітниками Університету станом на серпень 2018 р. було 

опубліковано 215 статей та отримано 375 цитувань. Індекс Гірша, кількісний 

показник, в основу якого покладено кількість наукових публікацій та кількості їх 

цитування, для ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у 2017 р. становив 10. 

Кількість опублікованих статей у наукометричній базі даних Web of Science 

– 101 (кількість цитувань – 222, Індекс Гірша – 9). 

Протягом 2017-2018 навчального року Університет користувався 

безоплатним доступом до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web 

of Science. Завдяки цьому було створено наукометричні профілі співробітників 

Університету, та уточнено кількість статей і значення індексів цитування. Триває 

конкурс на отримання доступу на наступний навчальний рік. 

Висвітлення результатів власних наукових досліджень в наукових 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз залишається одним з 

ключових пріоритетів в науковій діяльності колективу Університету. В рамках 

створення системи мотивації науково-педагогічних працівників Університету 

розроблено та введено в дію «Положення про преміювання за досягнення 

високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень». 

Продовжується робота по розвитку власних наукових видань. Збірник 

«Комунальне господарство міст» видається у двох серіях: 

 технічні науки та архітектура (занесено до переліку фахових видань 

України з технічних наук, наказ МОН України №374 від 13.03.2017 р.); 

 економічні науки (занесено до переліку фахових видань України з 

економічних наук, постанова Президії ВАК України № 3-05/6 від 06.10.2010 р.). 
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У даному збірнику публікуються наукові статті з наступних тематичних 

напрямів: 

 реконструкція та відновлення будівель і споруд міського господарства; 

 застосування полімерних матеріалів в будівництві; 

 економіка та управління в міському господарстві; 

 економічні та соціальні аспекти удосконалення господарських 

механізмів; 

 водопостачання та водовідведення, тепло- енерго- і газопостачання; 

 транспортні системи та логістика, принципи функціонування 

ергономічних систем; 

 функціонування систем економічної безпеки; 

 обліково-аналітичне забезпечення та аудиторський супровід; 

 функціонування суб’єктів господарювання; 

 архітектурно-містобудівний розвиток; 

 муніципальне управління та місцеве самоврядування. 

Щорічно видається сім випусків. Триває робота по включенню зазначених 

видань до міжнародних наукометричних баз. 

Міжнародний науково-технічний журнал «Світлотехніка та 

електроенергетика» включено до наукометричної бази Index Copernicus. 

Проблематика журналу: створення нових джерел світла; дослідження впливу 

світла на людину; енергозберігаючі технології в світлотехніці та 

електроенергетиці; застосування комп’ютерного проектування в світлотехніці та 

електроенергетиці; художньо-архітектурне освітлення; якість електроенергії; 

автоматизація процесів освітлення та електропостачання; стандартизація і 

сертифікація в світлотехніці та електроенергетиці. Щорічно видається три 

журнали. 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є співзасновником щоквартального науково-

практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство». Журнал включено до 

міжнародного каталогу відкритого доступу Directory of Open Access Journals. 

Триває робота над підготовкою наукового видання «Енциклопедія 

житлово-комунального господарства України». 

За 2017 рік працівники Університету прийняли участь у 240 міжнародних 

наукових конференціях, показник 2016 року – 244. Активність Університету у 

проведенні наукових заходів надана в табл. 2.5. 

 

Таблиця 2.5 – Проведення наукових заходів 

Конференції 
Роки 

2016 2017 

Міжнародні 12 12 

Всеукраїнські 7 8 

у т. ч. зареєстровані у МОН України 13 17 

Всього 19 20 
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Університет активно приймає участь у громадському житті країни. У 

звітному періоді спільно з Харківською Обласною державною адміністрацією та 

Харківською міською радою Університетом проведено ряд заходів, спрямованих 

на популяризацію наукової діяльності, зокрема: семінари, форуми, міжнародні та 

всеукраїнські науково-практичні конференції, круглі столи, та інші заходи. 

Наукові досягнення Університету презентуються на міжнародному та 

національному рівні шляхом участі у виставках. 

24 жовтня 2017 року на ІХ міжнародному форумі «Інноватика в сучасній 

освіті» та VІ міжнародній виставці «World Edu», організаторами яких виступила 

Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки 

України і Національної академії педагогічних наук України, Університет 

удостоєний почесної нагороди – Лауреат конкурсу «Лідер інновацій в освіті» в 

номінації «Якість освіти» за інноваційну розробку «Система забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти ХНУМГ ім. О. М. Бекетова». За інноваційну 

розробку «Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» Університет 

удостоєний почесної нагороди – Лауреат конкурсу «Видатні науково-практичні 

досягнення в освіті» в номінації «Електронний освітній ресурс». 

15 березня 2018 року на VIII міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти» та VІІ міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu», 

організатором яких є компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі 

Міністерства освіти і науки України і Національної академії педагогічних наук 

України, Університет був удостоєний почесної нагороди рейтингового 

виставкового конкурсу Гран-Прі «Лідер наукової та науково-технічної 

діяльності». 

В тематичній номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, 

проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності 

освітнього процесу» за інноваційну розробку «Упровадження хмарних 

технологій Мicrosoft Azure в освітній процес вищого навчального закладу» 

Університет нагороджено Золотою медаллю. Відповідно до рейтингу вищих 

навчальних закладів України за показниками міжнародної наукометричної бази 

даних SciVerse Scopus вручено сертифікат «Якості наукових публікацій». 

Одним із напрямів науково-дослідницької діяльності є підвищення рівня 

інноваційної перспективності та інвестиційної привабливості Університету 

завдяки створенню та охороні об’єктів права інтелектуальної власності. 

За період з 2017 по серпень 2018 року Університетом отримано 

61 охоронний документ, подано 122 заявки. Станом на червень 2018 року 

Університет є власником 98 охоронних документів, з них: патентів на винахід – 

10, патентів на корисну модель – 81, авторські свідоцтва – 7. 
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У звітному періоді 11 об'єктів права інтелектуальної власності 

комерціалізовано науково-педагогічними та науковими працівниками 

Університету. 

Статистика останніх років свідчить про загальну позитивну динаміку. 

Найбільшу кількість заявок на отримання охоронних документів на об'єкти права 

інтелектуальної власності у 2017-2018 навчальному році подали викладачі 

факультетів: Транспортних систем та технологій, Інженерних мереж та екології 

міст та  Електропостачання і освітлення міст. Повну відсутність уваги до цієї 

роботи демонструють кафедри факультету архітектури, дизайну та 

образотворчого мистецтва. Активізація роботи у цьому напрямі має бути внесена 

до завдань колективів кафедр факультету на наступний навчальний рік. 

З метою розвитку системи трансферу технологій та офісу управління 

інтелектуальною власністю, першочерговим завданням яких є постійне 

оновлення бази даних проектів, що мають комерційний потенціал, у 2018 році в 

Університеті відкрито Центр трансферу технологій «Мегаполіс». 

На теперішній час база інноваційних проектів Центру становить понад 

50 пропозицій. Цей перелік постійно збільшується та доповнюється за рахунок 

нових результатів, отриманих при виконанні бюджетних і госпдоговірних тем 

співробітниками Університету та науково-технічних послуг, що надаються 

центрами та лабораторіями. 

Позитивною практикою роботи Центру є залучення студентів до виконання 

реальних будівельних проектів. Влітку цього року команда студентів 

будівельного факультету та факультету архітектури, дизайну та образотворчого 

мистецтва під керівництвом канд. техн. наук, ст. викл. Петрової О. О. працювала 

над розробкою науково-проектної документації для об’єкту в м. Берлін, 

Німеччина. Важливо відзначити, що обладнання, яке використовується для 

роботи за проектом, надано Університету замовником за договором безоплатного 

користування. 

Підтвердженням ефективної роботи, важливою іміджевою складовою є 

різноманітні нагороди та відзнаки наших колег. Традиційно Університет може 

пишатися здобутками наших молодих науковців. Так, один молодий вчений 

отримав премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у 

галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок. Шість молодих вчених отримують стипендію Кабінету Міністрів 

України. Серед закладів вищої освіти, які підпорядковані МОН України, за 

кількістю стипендіатів Університет займає разом з Львівським національним 

університетом Івана Франка друге місце; присуджена одна стипендія Харківської 

облдержадміністрації для молодих учених в галузі технічних наук ім. Георгія 

Федоровича Проскури. 
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Станом на грудень 2017 року в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова працювали 

610 науково-педагогічних працівників, з них 87 докторів наук, професорів, 

361 кандидат наук, доцент, 12 лауреатів Державної премії України, 20 академіків 

галузевих академій, 15 членів-кореспондентів Національних галузевих академій 

наук України, понад 45 працівників, які мають почесні звання. Порівняно з 

2016 роком, кількість докторів наук в Університеті зросла на 13%, незначною 

позитивною динамікою характеризується загальна кількість кандидатів наук. 

Важливим ресурсним показником є чисельність кадрів, зайнятих у науковій 

сфері. Середня кількість працівників, задіяних у виконанні різноманітних 

наукових досліджень Університету в 2017-2018 рр. становила 234 особи на рік, у 

т.ч. 11 – середня кількість штатних працівників науково-дослідної частини, 42 – 

середня кількість працівників, які працювали за сумісництвом, 181 – середня 

кількість працівників, які працювали за договорами цивільно-правового 

характеру. Найбільша кількість працівників, задіяних у виконанні наукових робіт, 

припадає на галузі технічних і суспільних наук. 

Підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації, зміцнення кадрового 

потенціалу Університету залишається актуальним питанням на 

середньострокову перспективу. Вагомим внеском у досягнення цієї мети є робота 

Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації. 

З метою створення умов для найбільш ефективної реалізації творчого 

потенціалу наукової молоді, зростання якості освітньої і науково-інноваційної 

підготовки здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях 

вищої освіти, Університетом укладено Договір про співробітництво з 

Національною академією наук України. Реалізація положень цього договору має 

отримати належну увагу у наступному навчальному році. 

Атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів в Університеті 

здійснюють 6 спеціалізованих вчених рад: 4 докторські, 2 кандидатські (рис. 2.1). 

Протягом 2017 року у спеціалізованих вчених радах Університету було 

захищено 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій, показник 2016 року – 

9 докторських та 29 кандидатських дисертацій. 

У 2017 році працівниками Університету було захищено дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук – 5, з них 1 – у спеціалізованій вченій 

раді Університету. Захищено 14 дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, з них 6 – у спеціалізованих Вчених радах Університету. 

З січня по травень 2018 року співробітниками Університету було захищено 

5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, у тому числі 3 – у 

спеціалізованих вчених радах Університету, а також 11 дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук, у тому числі 6 – у спеціалізованих вчених 

радах Університету. 
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Рисунок 2.1 – Спеціалізовані вчені ради Університету 

 

Сьогодні в аспірантурі Університету навчається 78 аспірантів, з них 

27 аспірантів з відривом від виробництва, 17 аспірантів без відриву від 

виробництва, 17 аспірантів на очній (денній) формі навчання, з них 4 аспіранти 

– громадяни іноземних країн, 17 аспірантів на очній (вечірній) формі навчання. 

В докторантурі Університету перебувають 6 докторантів. 

Університет має значний потенціал у забезпеченні підготовки кадрів вищої 

кваліфікації. Перелік спеціальностей і ліцензовані обсяги на провадження 

освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні в Університеті 

представлено у табл. 2.5. 

У 2017-2018 н.р. Університет виконав план прийому до аспірантури та 

докторантури. Зараховано 12 аспірантів, з них 2 аспіранта на контрактну форму 

навчання. До очної докторантури зараховано 2 докторанти. 
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Д 64.089.01 

Д 64.089.02 

Д 64.089.03 

Д 64.089.04 

К 64.089.05 

К 64.089.06 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами 

за видами економічної діяльності)» 

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка» 

21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів 
господарської діяльності» 

05.09.07 «Світлотехніка і джерела світла» 

05.22.09 – «Електротранспорт» 

05.22.01 «Транспортні системи» 

05.01.04 «Ергономіка» 

05.13.06 «Інформаційні технології» 

05.13.22 «Управління проектами і програмами» 

05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» 

05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель» 

18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація 
пам’яток архітектури» 

18.00.04 «Містобудування та ландшафтна 
архітектура» 
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Упродовж 2017-2018 навчального року аспіранти мали дві екзаменаційні 

сесії – у грудні 2017 р. та червні 2018 р. Аналіз екзаменаційних сесій показав 

високу теоретичну і практичну підготовку аспірантів, як першого, так і другого 

курсу. 

 

Таблиця 2.6 – Перелік спеціальностей і ліцензовані обсяги 

Код 

спеціальності 
Назва спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

032 Історія та археологія 5 

051 Економіка 10 

071 Облік і оподаткування 10 

073 Менеджмент 5 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 

122 Комп’ютерні науки  10 

132 Матеріалознавство 8 

141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
15 

183 Технології захисту навколишнього середовища 5 

191 Архітектура та містобудування 7 

192 Будівництво та цивільна інженерія 5 

193 Геодезія та землеустрій 4 

275 Транспортні технології (за видами) 8 

281 Публічне управління та адміністрування 5 

 

Водночас, серед актуальних завдань в діяльності колективу Університету 

залишаються питання підвищення ефективності підготовки кадрів вищої 

кваліфікації: 

 середня ефективність діяльності аспірантури Університету впродовж 

звітних років – 17,36 %, докторантури – 27,78 %; 

 тільки третина від штатної кількості докторів наук, професорів 

Університету демонструють високу активність у підготовці кадрів вищої 

кваліфікації; 

 низьким залишається рівень заповнення наявних ліцензованих обсягів. 

Одним із важливих аспектів науково-дослідної діяльності Університету, 

дієвим засобом підготовки фахівців, є організація науково-дослідної роботи 

студентів. В Університеті діє студентське наукове товариство, яке сприяє 

науковій, винахідницькій і творчій діяльності студентів. 

Щорічно понад 3000 студентів Університету беруть участь у розв’язанні 

наукових проблем відповідно до пріоритетних наукових напрямів розвитку науки 

і техніки. За участю молодих вчених та студентів щороку видається більш як 

750 праць, із них понад 500 – самостійно. Результати наукової роботи студентів 

щорічно презентуються на всеукраїнській студентській науково-технічній 
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конференції Університету «Сталий розвиток міст» з виданням її програми та тез 

доповідей. У 2017-2018 навчальному році більше 1000 студентів брали участь з 

доповідями на наукових конференціях і семінарах різного рівня. 

За звітний період: 

 на II тур Всеукраїнського конкуру студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей було надіслано 340 студентських наукових робіт, 

207 студентів взяли участь у підсумкових науково-практичних конференціях 

цього конкурсу та отримали 73 диплома: 

2017 р.: диплом І ст. – 14, диплом II ст. – 19, диплом III ст. – 7; 

2018 р.: диплом І ст. – 8, диплом II ст. – 10, диплом III ст. – 15; 

 у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь 

87 студентів та отримали 37 дипломів: 

2017 р.: диплом І ст. – 5, диплом II ст. – 10, диплом III ст. – 7; 

2018 р.: диплом І ст. – 4, диплом II ст. – 6, диплом III ст. –5.  

Для підвищення ефективності науково-дослідної діяльності, сприяння у 

комерціалізації розробок в Університеті реалізується програма «Розвиток 

лабораторної бази», в рамках якої за 2017-2018 н.р. було створено: 

1) Навчально-наукову лабораторію «Екологічний моніторинг». 

Лабораторію створено з метою підвищення якості навчальних процесів, 

підготовки докторів філософії, виконання наукових проектів для країн ЄС, на 

замовлення житлово-комунальних та профільних промислових підприємств. 

Лабораторія призначена для здійснення контролю механічних, хімічних та 

біологічних забруднень атмосфери, гідросфери і літосфери та фізичного впливу 

на екосистеми міст. В лабораторії здійснюється фотометричний аналіз газових, 

рідких і твердих середовищ; визначається вміст різних речовин у водному 

середовищі; визначається та аналізується екологічний стан автомобільного 

транспорту за результатами їх випробувань за міським їздовим циклом UDC; 

оцінка екологічного стану комунальних котелень за показниками викидів у 

атмосферу СО, NOХ, SO2 та твердих частинок; методологія визначення та 

аналізу екологічних показників теплових двигунів та котельних установок; 

методологія контролю та аналізу акустичних забруднень природного 

середовища, іонізуючих випромінювань природного та антропогенного 

походження; побудова шумових карт сельбищних, промислових та міських 

територій. 

2) Центр трансферу технологій «Мегаполіс». 

Основною метою діяльності Центру є створення умов для об’єднання 

зусиль наукового співтовариства, представників бізнесу та органів влади у 

вирішенні задач позитивних змін соціально-економічного рівня Харківського 

регіону та держави в цілому. Відмінною рисою Центру трансферу технологій 

«Мегаполіс» є те, що він створений з метою розвитку наукової та творчої 
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діяльності студентів та молодих науковців. Саме залучення молоді до реалізації 

різноманітних проектів дозволить отримати нові ідеї та побудувати нове 

небайдуже до розвитку України суспільство. 

В основу діяльності Центру трансферу технологій «Мегаполіс» закладено 

принципи наукової кооперації, вільного доступу до ресурсів, міждисциплінарних 

досліджень, що сприяють підвищенню наукового та науково-технічного 

потенціалів студентів, аспірантів, докторантів та викладачів Університету. 

Концепція відкритого простору Центру трансферу технологій «Мегаполіс» 

надихатиме до співпраці науковців та студентів різних галузей науки, а 

можливість вільного обміну думками «тут і зараз» сприятиме виникненню 

абсолютно нетривіальних думок та ідей. 

Проекти Центру охоплюють такі області досліджень, як: проектування, 

інформаційні системи та просторове розташування об’єктів. Наразі командою 

Університету із студентів та викладачів різних факультетів на правах субпідряду 

реалізується розробка проекту будинку для літніх людей у Німеччині. Створено 

ІТ-кластер для проведення високоточних розробок, які зацікавлять представників 

машинобудівного сектора, будівельного та промислового комплексу. Переваги 

використання кластеру – економія часу на розробку проектів, економія коштів на 

виконання проектних робіт, прискорення в прийнятті проектних рішень. 

Впроваджується в діяльність Університету система управління нерухомістю, при 

використанні якої зростає ефективність використання аудиторного фонду та 

інших об’єктів нерухомого майна, підвищується енергозбереження та 

енергоефективність в будівель. 

3) Навчально-наукову лабораторію «Систем керування електроприводами 

та електричних апаратів». 

Профіль лабораторії – електроприводи змінного та постійного струму й 

засоби промислового контролю з використанням електричних апаратів 

автоматики. 

Лабораторію обладнано новітніми частотно-керованими приводами, 

пристроями плавного пуску, інтелектуальними пускачами, панелями людино-

машинного інтерфейсу, цифровими датчиками, комутаційною апаратурою, 

сучасними електричними апаратами та пристроями реєстрації провідної в світі 

компанії з виробництва цифрових систем керування електроприводами та 

виробничими процесами «Шнейдер Електрик». 

За масштабами впроваджених сучасних пристроїв, новітнього технічного 

обладнання та сфер його застосування лабораторію можна вважати лідером з 

імплементації передових цифрових технологій у навчальний процес в Україні. 

Щорічно тут будуть навчатися і підвищувати кваліфікацію понад 1000 студентів 

Університету та 200 інженерів. 
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4) Лабораторію Мультимедійного дизайну та візуалізації: 

 кімната для створення мультиплікації (покадрова анімація, створення 

анімаційних навчальних проектів); 

 кімната для лекційних курсів, вивчення комп’ютерних програм, 

практичних занять і перегляду екранних робіт (вивчення комп’ютерних програм 

та перегляд екранних проектів); 

 кімната-хол методичного та наочного оформлення (наочні матеріали та 

експозиційні стенди). 

Створення лабораторії спрямоване на розвиток мистецтва анімації 

(мультиплікації), створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації 

творчих здібностей студентів засобами кіномистецтва (на разі – анімації), 

виховання гармонійної, естетично розвиненої особистості з активною життєвою 

позицією. Сучасно обладнані студії дозволять студентам отримати знання у сфері 

анімації, реалізувати свій творчий потенціал, створювати анімаційні фільми, та 

брати участь у кінофестивалях і конкурсах. 

Основною метою діяльності лабораторії є: 

 надання спеціальних знань з кінотворчості, засобів та методів створення 

анімаційних стрічок; 

 ознайомлення та навчання користуванню технічними приладами при 

створенні фільму (фото- та відеокамери, комп’ютер, станок для зйомок та ін.); 

 формування стійкої зацікавленості до творчості, бажання постійно 

підвищувати свій художньо-естетичний рівень; 

 формування толерантного ставлення до творів інших авторів; 

 створення сприятливих умов для самореалізації та розвитку 

гуманістично налаштованої людини, пристосованої до життя у сучасному 

соціумі; 

 пропагування кінотворчості. 

Актуальним питанням також залишається паспортизація і атестація 

наявних лабораторій. 

Зростання активності у науково-дослідній роботі, забезпечення її 

кількісних і якісних показників відповідних до прийнятого стратегічного плану 

розвитку є пріоритетним завданням в роботі колективу Університету. 
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3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Серед основних напрямів міжнародної діяльності Університету у 2017-

2018 навчальному році можна виділити: 

– співробітництво з закладами вищої освіти та установами зарубіжних 

країн; 

– стажування, навчання, проведення наукових досліджень, участь у 

наукових конференціях, школах та тренінгах співробітників і студентів 

Університету на базі закордонних закладів вищої освіти, виробничих 

підприємств та інших організацій; 

– участь структурних підрозділів, окремих співробітників і студентів 

Університету у конкурсах для отримання стипендій та грантів міжнародних 

організацій і фондів; 

– прийом та організація роботи іноземних фахівців в Університеті, в межах 

програм академічної мобільності, інших форм співпраці; 

– прийом та організація взаємодії з дипломатичними делегаціями. 

Серед вагомих подій в міжнародній діяльності Університету необхідно  

виділити подальший розвиток академічних центрів Університету. У звітному 

періоді відкрито культурно-освітній центр «Інститут Конфуція», Українсько-

Арабський, Українсько-Турецький та Українсько-Азіатський культурно-освітні 

центри. Активна діяльність, реалізація потенціалу академічних центрів має 

отримати належну увагу у наступному навчальному році. 

Університет виступив ексклюзивним партнером у проведенні 

національного дослідження за програмою PISA, що проводиться під егідою 

Організації економічного співробітництва і розвитку та має на меті визначення 

тенденцій у результатах освітніх програм різних країн, чинників, що впливають 

на рівень навчальних досягнень учнів у світі. У березні 2018 року між ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова та Харківським регіональним центром оцінювання якості 

освіти укладено «Угоду про партнерство у проведенні міжнародного 

моніторингового дослідження якості освіти PISA-2018». 

Серед подій та заходів, які мають значення для розвитку міжнародної 

діяльності Університету слід виділити: 

– 1 листопада 2017 року ХНУМГ ім. О. М. Бекетова відвідали доктор з 

економіки Кетрін Нанц та доктор, доцент з бізнес-етики, директор Центру 

прикладної етики - Девід Шмідт (Університет Ферфілд, США), а також 

координатори проекту сприяння академічної доброчесності у Києві; 

– 8 листопада 2017 року Університет відвідала іноземна делегація, яку 

очолював мер міста Сарафант – Алі Хайдара Халіфе. В рамках проведення 

зустрічі відбулася церемонія присвоєння Засновнику Міжнародного Лівансько-

українського центру Хаммуду Алі Тахрану звання почесного доктора 
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Університету. В свою чергу, Університет було відзначено грамотою за 

багаторічну співпрацю в розвитку академічних і наукових відносин між 

Україною та Ліваном і грамотою від міської ради міста Сарафант; 

– 18 грудня 2017 року в Музейному комплексі Університету відбулась 

презентація календаря «Видатні поляки і Харків – 2018». Календар підготовлено 

та видано за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Харкові. 

Керівником проекту виступила Любов Жванко, професор, д-р. іст. наук, директор 

Українсько-польського культурно-освітнього центру ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 

– 20 лютого 2018 року в Університеті відбулася презентація програм імені 

Фулбрайта в Україні – стипендіальних програм для студентів, аспірантів, 

молодих науковців, на навчання, стажування, наукові дослідження в 

університетах США. З презентацією виступила координатор програми 

Пасенко А.М.; 

– 24 квітня 2018 року було підписано меморандум про співпрацю між 

Харківською міською радою, Харківським національним університетом міського 

господарства ім. О. М. Бекетова та Південно-Моравським центром міжнародної 

мобільності. Згідно з меморандумом, при Харківському національному 

університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова буде створено Центр 

чеської мови; 

– 27 квітня 2018 року університет відвідав надзвичайний і Повноважний 

Посол Республіки Ліван в Україні Алі Дахер. В рамках візиту Повноважний 

Посол Республіки Ліван в Україні відвідав міжнародний українсько-ліванський 

центр, ознайомився з сучасними лабораторіями Університету і новим способом 

роботи з іноземними студентами – «Єдиним вікном» адміністративних послуг; 

– 12 травня 2018 року відбулася презентація польських стипендіальних та 

наукових програм. Випускники польських програм презентували програми та 

власний досвід участі у них. Найкращі студенти курсів польської мови 

українсько-польського культурно-освітнього центру Університету отримали 

сертифікати знання мови від консул аташе Генерального Консульства Республіки 

Польща у Харкові. 

Актуальним питанням наступного навчального року є активізація взаємодії 

з міжнародними партнерами Університету, розширення їх кола та підвищення 

ефективності. У звітному періоді серед партнерів Університету налічується 

37 закладів вищої освіти, серед яких провідні виші Німеччини, Польщі, Італії, 

Франції, Чехії, Великобританії, Сербії, Канади, Туреччини та ін. Серед 

міжнародних організацій партнерами Університету є відомі в Україні та світі: 

«Міжнародна агенція з атомної енергії МАГАТЕ» (Австрія), компанія «Delcam 

plc» (Великобританія), «Корейська асоціація фотоелектронної промисловості», 

компанія «V Turizm SeyahatAcentaligi Tas. Tic. A.S.» (Туреччина), МГО 

«Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ» (Польща) та інші. 
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Університет є членом Міжнародної асоціації університетів, мережі ВНЗ та 

шкіл державної служби в регіоні Східної та Центральної Європи. 

У звітному році ХНУМГ ім. О.М. Бекетова отримав запрошення 

приєднатись до підписантів Великої хартії університетів. Цей документ 

окреслює фундаментальні принципи, якими мають керуватись університети, щоб 

забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється. 

Метою документа є відзначення найважливіших цінностей університетських 

традицій і сприяння тісним зв’язкам між університетами Європи. Офіційну 

церемонію заплановано на вересень 2018 року. 

Продовжують працювати проекти, завершені в межах програм 

міжнародного співробітництва минулих років. Зокрема, проект «Бізнес-

інкубатор для студентів, викладачів та бізнесу» виділено як окремий напрям 

роботи Центру трансферу технологій. Результати роботи за проектом 

«Ефективне управління енергією – перший крок до Зеленого університету» 

покладено в основу спільного з Європейським інвестиційним банком та NEFCO 

проекту «Вища освіта України», метою якого є здійснення заходів із 

енергоефективності. 

У звітному періоді завершено проект «Управління відходами в країнах з 

перехідною економікою» за підтримки Австрійської агенції міжнародного 

співробітництва в сфері освіти та науки (OeAD), що реалізується кафедрою 

інженерної екології міст спільно з Університетом природних ресурсів та 

природничих наук (Відень, Австрія), Дрезденським технічним університетом 

(Дрезден, Німеччина), державною установою вищої професійної освіти 

«Білорусько-Російський університет» (Могилів, Білорусь).  

Позитивно характеризується робота над реалізацією проекту по 

запровадженню нової магістерської програми «Розумний транспорт і логістика 

для міст» в рамках програми Еразмус+ Розвиток потенціалу. З вересня 2018 року 

стартує підготовка першої групи магістрів в межах зазначеної програми. У серпні 

місяці проведено робочу зустріч учасників проекту під головуванням 

координатора проекту Антоніо Комі, професора Університету Тор Вергата, 

м. Рим. Координацію проекту серед партнерів в України здійснює Університет. 

Координатором і учасниками заходу відзначено високий рівень підготовки 

питань, передбачених програмою робочої зустрічі, і загальної організації заходу. 

З метою активізації роботи у міжнародній діяльності, Центром 

міжнародної діяльності та освіти проведено цикл тренінгів-семінарів «Сучасні 

практики міжнародної діяльності Університету». Кількість науково-педагогічних 

працівників, які отримали сертифікати по завершенню тренінгів – 34 особи. У 

наступному навчальному році практику проведення тренінгів-семінарів буде 

продовжено. 

Серед ключових завдань колективу Університету у міжнародній діяльності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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актуальним залишається активність щодо участі у міжнародних проектах та 

програмах. Третій рік поспіль результативність цієї роботи в цілому не 

демонструє позитивної динаміки, табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Характеристика участі в проектах програми Еразмус+ 

Проекти та 

конкурси 

Навчальний рік 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Подано Виграно Подано Виграно Подано Виграно 

Програми 

мобільності  
3 3 4 4 5 5 

Конкурс Жана 

Моне 
4 0 1 0 2 0 

«Розвиток 

потенціалу» 
0 0 4 1 1 0 

Загальна 

активність 
7 3 9 5 8 5 

 

Третій рік поспіль активність в цій роботі демонструють менше третини 

кафедр Університету. Недостатньою є увага до цього питання деканів 

факультетів, про що свідчать погоджені звіти кафедр, з відсутніми ініціативами 

щодо міжнародної діяльності в переліку основних завдань на наступний навчальний 

рік. Включення активностей у міжнародній діяльності до плану роботи кафедр, 

поточний контроль результатів цієї роботи має отримати належну увагу у наступному 

навчальному році. 

Кількість закордонних відряджень співробітників Університету у звітному 

періоді становить 54 особи, проти 50 – показника минулого року. Стажування в 

університетах Фінляндії, Болгарії, Польщі, Словенії,  Естонії, Франції, 

Туреччини, Греції, Словаччини, Румунії, Іспанії та Білорусі проходили 32 особи, 

проти 28 – показника минулого року. 

Меншою порівняно з результатом минулого року є кількість закордонних 

відряджень студентів – 131 студент у 16 країнах світу. Географію навчання та 

стажування наших студентів складають такі країни як Туреччина, Польща, 

Болгарія, Словенія, Естонія. 

Негативною тенденцією є скорочення кількості візитів іноземних гостей, у 

2017-2018 навчальному році Університет відвідали 9 викладачів та науковців з 

4 країн світу, показник минулого року – 33 викладача та науковця з 16-ти країн 

світу. 

Коло можливостей для міжнародної активності постійно розширюється. 

Чималими сьогодні є можливості для персональної активності викладачів, 

зокрема щодо участі у програмах академічної мобільності. Увагу необхідно 

звернути на можливості міжкафедральної взаємодії, ініціативи, які можуть бути 

реалізовані спільно з Центром міжнародної діяльності та освіти, діючими 
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культурно-освітніми та навчально-науковими центрами. 

Основними завданнями кафедр у міжнародній діяльності є: 

– активізація роботи за міжнародними програмами, конкурсами, грантами. 

Особливу увагу слід приділити підготовці міжнародних освітніх та наукових 

проектів: починаючи від програм кредитної мобільності до проектів Жана Моне 

та проектів Розвитку потенціалу в рамках програми Еразмус+ та інших 

національних програм; 

– активізація роботи з розвитку програм академічної мобільності науково-

педагогічних працівників, зокрема щодо викладання, стажування, підвищення 

кваліфікації; 

– розвиток програм академічної мобільності студентів, аспірантів, 

докторантів, зокрема щодо навчання, виробничої практики, стажування. 

Суттєвий потенціал для розвитку міжнародної діяльності має підготовка 

іноземних громадян в аспірантурі і докторантурі. Кількість іноземних громадян, 

які здобувають освіту за аспірантськими програмами підготовки становить лише 

4 особи. Залучення іноземних громадян до навчання за програмами підготовки 

кадрів вищої кваліфікації має отримати належну увагу факультету по роботі з 

іноземними студентами. 

Головними завданнями Центру міжнародної діяльності та освіти на 

наступний навчальний рік є: 

– сприяння інтернаціоналізації Університету, у тому числі шляхом участі у 

міжнародних проектах, програмах, рейтингах; 

– підтримка заходів щодо удосконалення мовних компетенцій (англійська 

та інші іноземні мови) викладачів, співробітників та студентів Університету;  

– збільшення мережі зарубіжних та українських партнерів – закладів вищої 

освіти, наукових установ та запровадження нових напрямів співпраці;   

– участь у започаткуванні освітніх програм з подвійним дипломом. 

Ефективним ресурсом для розвитку міжнародної діяльності є англомовна 

версії офіційного сайту Університету і його структурних підрозділів. Робота над 

цім проектом залишається серед пріоритетних завдань для колективу 

Університету. 
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4. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 

Протягом звітного періоду продовжено створення потужної інформаційно-

комунікаційної системи Університету, зокрема: 

 створено кластер високопродуктивних обчислень з 15 чотирьохядерних 

комп’ютерів; 

 розширено парк нової комп’ютерної техніки; 

 з 1483 комп’ютерів які використовуються у освітньому процесі, 

1050 під’єднано до мережі Internet; 

 подальшого розвитку набула Корпоративна інформаційна система 

Університету; 

 подальшого розвитку набули засоби корпоративної комунікації, зокрема 

найбільш прогресивним є розвиток корпоративної соціальної мережі. 

Протягом 2017-2018 навчального року тривав процес оновлення парку 

персональних комп’ютерів Університету – було придбано 112 потужних 

комп’ютерів на суму понад 1 млн. 500 тисяч гривень. Слід зазначити, що за 

останні три роки парк персональних комп’ютерів було оновлено майже на 

600 одиниць, частка нових комп’ютерів в Університеті складає сьогодні 40 %. 

У липні 2017 року в Університеті було створено лабораторію 

високопродуктивних обчислень на основі кластера із 15 комп’ютерів. Технічні 

характеристики кластеру: 

 15 чотирьохядерних процесорів Intel Core 3 з частотою 2,4 ГГц, з яких 

один працює як виділений сервер; 

 по 4 гігабайта оперативної пам’яті на кожному вузлі та сервері; 

 64 Гб загальної оперативної пам’яті; 

 64-х розрядна ОС Microsoft Windows HPC Server 2008 R2 SP2; 

 вузли і сервер кластеру об’єднані гігабітною локальною мережею. 

Професором кафедри  систем електропостачання та електроспоживання 

міст Плюгіним В.Є. на кластері високопродуктивних обчислень було проведено 

розрахунки тривимірного електромагнітного поля електричних машин у задачах 

динамічних навантажень, час опрацювання цих задач обчислювальною технікою 

скоротився в декілька разів. 

Університет продовжує співпрацю з компанією Microsoft за програмами 

Microsoft Office 365, Microsoft Imagine, Microsoft Imagine Academy.  У липні 

2018 року Університет закупив 235 ліцензій Office 365 ProPlus для викладачів, 

завдяки чому було отримано спеціальні умови використання продуктів Microsoft 

терміном до 30 червня 2021 року, згідно з якими Університет має такі переваги: 

 забезпечення ліцензіями всього парку ПК лабораторій Університету; 

 безкоштовна підписка Microsoft Imagine Premium для STEM-

факультетів; 
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 безкоштовний пакет Office 365 ProPlus для всіх студентів Університету; 

 постійний доступ до оновлень продуктів Microsoft і навчальних ресурсів 

для викладачів. 

Співпраця з компанією Microsoft за програмою Microsoft Imagine 

дозволила інсталювати ліцензійне програмне забезпечення в лабораторіях 

Університету. Це особливо важливо для лабораторій кафедри прикладної 

математики та інформаційних технологій, для комп'ютерних спеціальностей якої 

використовується програмне забезпечення компанії Microsoft. 

Розвивається локальна мережа Університету. Оптоволоконні кабелі 

прокладено між серверною та будівельним корпусом, архітектурним корпусом і 

центральним інформаційно-обчислювальним центром, що збільшило пропускну 

спроможність локальної мережі в цих напрямах до 1 Гбіт/сек. На сьогодні тільки 

електротехнічний корпус не з’єднано з серверною оптоволоконним кабелем. Усі 

комутатори, які з’єднані з оптоволоконними кабелями, було замінено на 

комутатори з пропускною спроможністю 1 Гбіт/сек. 

Доступ до мережі Інтернет з локальних комп’ютерів Університету було 

переведено на протокол DHCP (протокол динамічної конфігурації вузла), що 

значно спростило підключення нових комп’ютерів до мережі Інтернет та 

підвищило швидкість інтернет-з'єднання.  

За звітний період 1013 студентів першого курсу бакалаврського рівня та 

25 студентів першого курсу магістерського рівня денної форми навчання, 

21 студент першого курсу бакалаврського рівня заочної форми навчання 

Університету були зареєстровані в Microsoft Office 365 та в Microsoft Imagine, що 

дозволило студентам мати поштові скриньки в домені Університету, а також 

інсталювати і використовувати новітнє програмне забезпечення компанії 

Microsoft на своїх домашніх комп’ютерах. 

Найчастіше студенти інсталювали таке програмне забезпечення компанії 

Microsoft: Microsoft Office 365 PRO PLUS, Microsoft Visio 2016, Microsoft Project 

2016, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8 і Microsoft Windows 7. 

На сьогодні студентами першого курсу бакалаврського рівня денної форми 

навчання Університету було активовано 969 ліцензій Microsoft Office 365 PRO 

PLUS на своїх домашніх комп’ютерах і 277 ліцензій – на мобільних пристроях. 

30 червня 2018 року закінчився термін ліцензії Microsoft Imagine Academy, 

завданням на найближчу перспективу є робота з компанією Microsoft щодо 

продовження дії ліцензії на наступний термін. 

Успішно продовжується проект упровадження сервісів Microsoft Azure в 

навчальний і науковий процеси Університету. Слід відмітити активну роботу 

викладачів кафедри прикладної математики і інформаційних технологій – більш 

ніж 150 студентів комп’ютерних спеціальностей одержали доступ до Microsoft 

Azure через Microsoft Imagine, робота у цьому напрямі продовжується. 
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Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст успішно 

почала використовувати Microsoft Azure Machine Learning – це сервіс, який 

розробник може використовувати для створення моделей прогнозуючої 

аналітики (використовуючи навчальні набори даних з різних джерел даних), а 

потім легко розгортати ці моделі для споживання в якості хмарних веб-сервісів. 

У домені Університету продовжується робота по створенню та оновленню 

сайтів структурних підрозділів. 

У розвиток інформаційних ресурсів вагомим є внесок Наукової бібліотеки 

Університету. У 2017-2018 навчальному році продовжено роботу з наповнення та 

редагування Електронного каталогу. На кінець 2017 року Електронний каталог 

Бібліотеки становив 132025 бібліографічних описів – на 12,7 тисяч більше 

показника минулого року. Автоматизована бібліотечна інформаційна система 

«Koha» дозволяє робити on-line посилання на повнотекстові версії документів, 

що знаходяться у Цифровому репозиторії Університету, на сайти науково-

технічного збірника «Комунальне господарство міст», міжнародного науково-

технічного журналу «Світлотехніка та електроенергетика». 

Продовжується робота з електронними базами: «Інвентарна книга» – за 

2017 рік було додано 1 725 нових записів (загалом 17 033), «Студенти» (10 600) і 

«Співробітники» (1 536), які постійно редагуються. 

Здійснено встановлення операційної системи Debian Stretch, оновлено 

операційні системи Debian Wheezy на Jessie на 18 комп'ютерах залу 

інформаційного сервісу. 

Зростає популярність Залу інформаційного сервісу, який сьогодні має 

55 робочих місць. Студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники та 

співробітники Університету отримували консультації та допомогу в роботі з 

сайтом Наукової бібліотеки, Електронним каталогом, Цифровим репозиторієм, 

порталом дистанційного навчання, проектом Microsoft Imagine Academy, базами 

даних Web of Science, Scopus, Грєбєнніков, CUL online,  а також з інших питань, 

що пов'язані з Internet середовищем та ресурсами Наукової бібліотеки 

Університету. 

Співробітники Інформаційно-обчислюваного центру та Наукової 

бібліотеки продовжують роботу з контролю за формуванням електронних 

масивів документів та занесення їх до Цифрового репозиторію. За звітний рік 

обсяг репозиторію збільшився на 2 884 електронних версій і становить більше 

37 тисяч. 

Триває робота щодо наповнення цифрового репозиторію, яким активно 

користуються студенти денної і заочної форм навчання. Кількість цифрових 

ресурсів у репозиторії Університету станом на серпень 2018 р. складає 

39 693 елементи. 
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Розвиток Корпоративної інформаційної системи Університету 

характеризується наступними основними результатами. Завершено роботу та 

впроваджено: 

 підсистему ведення держіспитів, практики та дипломного проектування, 

яка дозволяє задавати різноманітні правила їх проведення та унеможливлює 

виникнення помилок у навантаженні по даним видам занять; 

 підсистему автоматизованого формування додатку до диплома; 

 підсистему формування випускного наказу у відповідності до поточних 

змін у базі даних. 

Не завершено роботи з розробки та впровадженню: 

 оновленої версії підсистеми «Деканат»; 

 автоматизованого формування Індивідуального плану студента; 

 автоматизованого модуля «Поточний контроль» з функцією віддаленого 

доступу та можливістю дистанційного заповнення результатів поточного 

контролю успішності студентів. 

Завершення роботи по цим проектами має бути забезпечено у наступному 

навчальному році. Крім зазначених, актуальним у подальшому розвитку 

Корпоративної інформаційної системи є наступні завдання: 

 розробка нових форм статистики успішності; 

 модуль обліку сертифікатів рівня володіння іноземною мовою науково-

педагогічних працівників. 

В межах технічного і організаційного розвитку інформаційних ресурсів 

Університету окремим завданням є забезпечення функціонування ЄДЕБО в 

контексті забезпечення вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності. Це завдання має бути вирішено спільними зусиллями фахівців 

навчально-методичного, інформаційно-обчислювального, матеріально-

технічного відділів та відділу кадрів. 

Результати технічного забезпечення розвитку інформаційних ресурсів 

Університету в останні роки заслуговують позитивної оцінки, не є виключенням 

і звітний період. Поряд з фінансовою підтримкою, вирішальним у забезпеченні 

наявного результату є робота колективу Інформаційно-обчислювального центру 

з вагомим особистим внеском його керівника – Пана М.П.  

Серед проблемних питань залишається низька ефективність використання 

наявних ресурсів, що в першу чергу обумовлено відсутністю належної уваги до 

цього питання на рівні кафедр і факультетів. Серед завдань наступного 

навчального року належну увагу мають отримати: 

 розширення користувачів програмного забезпечення компанії Microsoft 

серед студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників 

Університету; 
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 наповнення контентом належної якості сайтів структурних підрозділів 

Університету; 

 завершення проекту підключення усіх корпусів Університету до 

приміщення серверної за допомогою оптоволоконних кабелів зв’язку; 

 розширення використання хмарного сервісу Microsoft Azure в контексті 

Azure Machine Learning; 

 подальший розвиток внутрішньої нормативної бази у контексті 

використання хмарних технологій для оптимізації статистичної звітності і 

роботи з базами даних Університету;  

 подальший розвиток внутрішньої нормативної бази у контексті 

використання наявних можливостей Корпоративної інформаційної системи 

Університету. 

Більш активною у питаннях визначення перспективи розвитку 

інформаційних ресурсів має бути робота Науково-методичної ради Університету. 
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5. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ СВІТОВИМИ І ВІТЧИЗНЯНИМИ 

РЕЙТИНГОВИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Продовж 2017-2018 навчального року в Університеті проводиться 

рейтингування науково-педагогічних працівників і підрозділів. Кожного півріччя 

за допомогою системи рейтингування в Університеті визначаються кращі 

кафедри, факультети, викладачі, аспіранти та співробітники. 

Важливою характеристикою діяльності Університету є позиції у 

вітчизняних і міжнародних рейтингах. 

В світовому рейтингу Webometrics (липень 2018 р.) серед українських 

вишів наш Університет утримує другій рік поспіль 21 позицію. 

Веб-портал UniRank, який представляє неакадемічний рейтинг вищих 

навчальних закладів світу, виходячи з популярності офіційних веб-сайтів, 

оприлюднив рейтинг за 2018 рік. Університет посів 22 місце серед закладів вищої 

освіти України, в липні 2017 р. – 12 позиція. 

Видавничою службою «УРАН», на замовлення сайту Освіта.ua, здійснено 

наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за 

показниками бази даних Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських 

закладів вищої освіти. За цим рейтингом, станом на квітень 2018 року,  ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова посів серед університетів України 75 місце з індексом Гірша 

10 (63 місце з індексом Гірша 9 у попередньому рейтингу). 

Лабораторія Cybermetrics оприлюднила шостий рейтинг прозорості 

університетів на основі даних цитованості їх провідних вчених. Для аналізу 

використовувалися офіційні інституційні профілі Google Scholar Citations або 

стандартизовані домени або поштові адреси. 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова станом на червень 2018 року з кількістю 

цитувань – 5401 отримав 3499 позицію у світі і 35 позицію в Україні (3098 місце 

у світі і 27 місце в Україні – у попередньому рейтингу з кількістю цитувань 4874). 

У рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» 2018 року наш 

Університет займає – 95 місце (108 місце – у попередньому рейтингу). 

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України складається 

за даними національних рейтингів: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на 

контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання. У 2018 році 

Консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України включає 237 

закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації, наш Університет посів 80-82 

місце (проти 50 у попередньому рейтингу). 

У 2018 р. Університет прийняв участь у рейтингу Бібліометрика 

української науки, який має декілька номінацій: 

 за кількістю бібліометричних портретів учених наш Університет займає 

восьме місце в Україні – 549 (проти 551 у 2017 році – восьме місце в Україні); 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5647
http://osvita.ua/vnz/rating/60539/
http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045/
http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59045/
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 у рейтингу наукових колективів з індексом Гірша 45 наш Університет 

займає 40-41 місце серед закладів вищої освіти України (29 місце з індексом 

Гірша 41 – у попередньому); 

 у рейтингу наукових видань науково-технічний збірник «Комунальне 

господарство міст» з індексом Гірша 12 займає 82 позицію (у попередньому – 

66 позицію з індексом Гірша 11). 

Наявні результати свідчать, що інтенсивність роботи по окремим напрямам 

не відповідає вимогам сьогодення. 

Подальший розвиток внутрішньої рейтингової системи, розширення 

участь Університету у вітчизняних та міжнародних рейтингах залишається серед 

пріоритетних завдань для колективу Університету. 
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6. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

За підсумками фінансово-економічної діяльності  університету (разом з 

коледжами) за 2017-2018 навчальний рік за програмою КПКВ 2201160 

«Підготовка кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» та КПКВ 2201190 «Виплата 

академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» 

розмір зведеного бюджету Університету за звітний період становив 207,4 млн. 

грн. Разом касові видатки за 2017-2018 навчальний рік складали 212,9 млн. грн. 

та були спрямовані на: 

 оплату праці – 145,9 млн. грн. (68,5%); 

 комунальні послуги – 19,6 млн. грн.( 9,2%); 

 харчування та матеріальна допомога студентів з числа дітей-сиріт – 

3,0 млн. грн. (1,4 %); 

 стипендія – 23,6 млн. грн. (11,1 % ); 

 придбання обладнання та матеріалів – 10,3 млн. грн. (4,8%); 

 оплату господарських послуг – 5,1 млн. грн. (2,4%); 

 оплату відряджень – 0,8 млн. грн. (0,4%); 

 капітальний ремонт – 4,1 млн. грн. (2%); 

 інші видатки - 0,5 млн. грн. (0,2%). 

Фінансування видатків Університету (разом з коледжами) здійснювалось за 

рахунок асигнувань із загального та спеціального фондів бюджету. 

Обсяг фінансування Університету (разом з коледжами) по загальному 

фонду за 2017-2018 навчальний рік становив 126 млн. грн. та був використаний 

таким чином: 

 оплата праці – 90,2 млн. грн. ( 71,6 % ); 

 стипендія – 23,6 млн. грн. (18,7 % ); 

 комунальні послуги – 8,5 млн. грн. ( 6,7% ); 

 харчування та матеріальна допомога студентів з числа дітей-сиріт – 

3 млн. грн. (2,4 %); 

 придбання предметів та матеріалів – 0,5 млн. грн. (0,4 %); 

 оплата господарських послуг – 0,2 млн.грн. (0,2%). 

Надходження спеціального фонду за 2017-2018 навчальний рік становили 

81,4 млн. грн. У структурі доходів питома вага надходжень відповідно до платних 

послуг становила: 

 плата за навчання – 62,3 млн. грн. ( 76,5%); 

 плата за гуртожитки – 11,6 млн. грн. ( 14,3%); 

 інші надходження(оренда, спортивні послуги, благодійні внески, гранти, 

суми за дорученнями) – 4,7 млн. грн. ( 5,8%); 
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 відсотки за депозитом – 2,8 млн. грн. (3,4% ). 

Касові видатки спеціального фонду за 2017-2018 навчальний рік становили 

86,9 млн. грн. та були спрямовані на: 

 оплату праці – 55,7 млн. грн. (64,1%); 

 комунальні послуги – 11,1 млн. грн.( 12,8%); 

 придбання обладнання та матеріалів – 9,8 млн. грн. (11,3%); 

 оплату господарських послуг – 4,9 млн. грн. (5,6%); 

 оплату відряджень – 0,8 млн. грн. (0,9%); 

 капітальний ремонт – 4,1 млн. грн. (4,7%); 

 інші видатки – 0,5 млн. грн. (0,6 %). 

Найбільш питома вага у видатках Університету (коледжів) – заробітна 

плата. Кількість оплачених  у цьому  навчальному  році ставок становила 1608 

одиниць, в тому числі науково-педагогічного персоналу Університету – 

575 одиниць, педагогічного персоналу коледжів: ЕМК – 29,65 одиниць, ЖКК – 

63 одиниці. 

Протягом навчального року заробітна плата працівників Університету 

підвищувалась з 01.01.2018 року на 10 %. Крім того, з 01.01.2018 року збільшився 

розмір мінімальної заробітної плати до 3723 грн.  

Відповідно з 2018 року середня заробітна плата по освітянській діяльності 

по всьому персоналу в цілому становить 6637 грн., заробітна плата науково-

педагогічного персоналу Університету (з відповідними доплатами за науковий 

ступінь, вчене звання та надбавками за вислугу років) становить 8917 грн. 

В Електромеханічному коледжі середня заробітна плата по всьому 

персоналу  становить 5256 грн., заробітна плата педагогічного персоналу – 

7613 грн. В житлово-комунальному коледжі середня заробітна плата по всьому 

персоналу  становить 4815 грн., заробітна плата педагогічного персоналу – 

6172 грн. 

Належну увагу у звітному періоді приділено програмам і заходам з 

підтримки матеріального добробуту колективу, збереженню матеріальних 

стимулів для ефективної роботи. У звітному періоді виплачено: 

– матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового 

окладу всім педагогічним та науково-педагогічним працівникам Університету на 

загальну суму 3767 тис. грн.; 

– доплат на суму 17,7 млн. грн.; 

– надбавок на суму 16,9 млн. грн.; 

– премій на суму 3,3 млн. грн. 

З метою впорядкування та розвитку підрозділів Університету, продовж 

2017-2018 навчального року відбулися наступні зміни у структурі: 
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 на базі кафедри «Основ архітектурного проектування та рисунку» 

створені кафедри «Основ архітектурного проектування» і «Дизайну та 

образотворчого мистецтва»; 

 створено «Центр розвитку для дітей»; 

 створено «Відділ корпоративних комунікацій і PR»; 

 змінена назва підрозділу «Бібліотека» у «Наукова бібліотека»; 

 змінена назва кафедр: «Теоретичної та загальної електротехніки» на 

«Альтернативної електроенергетики та електротехніки», «Економічна теорія» на 

«Економічна теорія та міжнародна економіка»; 

 на базі освітнього центру «Мегаполіс» створено Центр трансферу 

технологій «Мегаполіс» шляхом його реорганізації; 

 припинена діяльність Локальних секторів заочного (дистанційного) 

навчання в містах Генічеськ, Тростянець, Полтава, Маріуполь, Житомир, 

Енергодар, Куп’янськ, Лозова, Первомайськ, Охтирка та структурного підрозділу 

ННІ ПОЗДН та ПК – Центру післядипломної освіти та заочного навчання. 

Університет має потужну матеріально-технічну базу. Загальна площа 

будівель і споруд Університету становить майже 130 тис. м2, навчальна 

перевищує 32 тис. м2. Обслуговування і підтримання в належному стані 

інфраструктури Університету потребує значних фінансових ресурсів. Водночас, 

не залишаються поза увагою питання розвитку матеріально-технічного 

забезпечення провадження освітньої діяльності. За рахунок коштів спеціального 

фонду у звітному періоді придбано комп`ютерної техніки, ноутбуків на суму 

1,3 млн. грн., приборів та обладнання для навчальних лабораторій на 2,4 млн. 

грн., господарське обладнання та устаткування на суму 1,5 млн. грн., літературу 

на 0,4 млн. грн. Створюються умови для індивідуальної і групової роботи 

студентів, зокрема у читальному залі природничої та технічної літератури 

організовано 20 робочих місць для роботи з ноутбуками. У читальному залі 

суспільно-економічної літератури організовано простір для групової роботи з 

можливістю використання мультимедійного обладнання. 

У звітному періоді адміністративно-господарською частиною був 

виконаний значний обсяг робіт по зміцненню матеріально-технічної бази 

Університету. Виконано капітальні та поточні роботи, реконструкцію будівель на 

суму 7,4 млн. грн. 

Значну частку у матеріально-технічній базі Університету займає 

студентське містечко. Студмістечко Університету складається з 8 студентських 

гуртожитків, які здатні забезпечити комфортне проживання для понад 3 тисяч 

осіб. Загальна площа гуртожитків становить 46 тис. м2, в тому числі житлової 

майже 19 тис. м2. 

Значними обсягами характеризується робота по реалізації заходів, 

спрямованих на підтримку чинної інфраструктури гуртожитків. Роботи 
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проводились згідно затверджених планів організаційно-технічних заходів на рік 

і виконувалися з урахуванням забезпечення норм енергоефективності та 

енергозбереження, санітарних норм, норм протипожежної безпеки та 

доступності для маломобільних груп населення. Серед основних напрямів 

проведених робіт: 

 ремонт житлових кімнат і місць загального користування; 

 ремонт інженерних комунікацій (електромережі, електрообладнання, 

системи водопостачання та водовідведення, газопостачання, теплопостачання); 

 роботи з благоустрою прилеглої території; 

 ремонт покрівель; 

 ремонт приміщень для занять спортом; 

 комплекс робіт з енергозбереження. 

Серед проектів розвитку інфраструктури Університету започаткованих у 

попередніх періодах продовжено розробку геоінформаційної системи 

Університету, реалізація якого значно підвищить рівень ефективного 

використання матеріально-технічної бази та буде сприяти раціональному 

використанню енергоносіїв. Продовжує свою роботу сонячна електростанція, 

потужність якої  становить понад 3 тис. кВт*год на місяць що майже повністю 

забезпечує електроенергією блок кафедри фізичного виховання.  

У звітному періоді продовжено реалізацію плану робіт з енергозбереження. 

Навчальні корпуси та гуртожитки Університету поступово переоснащуються 

світлодіодними освітлювальними приладами, у звітному періоді встановлено 

320 відповідних світильників. Щороку проводиться заміна віконних блоків на 

енергозберігаючі, у звітному періоді встановлено 115 одиниць.  

Проведено реконструкцію 3-х теплових пунктів, які обладнано системою 

автоматизованого управління споживанням теплової енергії, що дозволяє значно 

ефективніше використовувати теплову енергію. 

Перед початком опалювального сезону 2017-2018 було проведено заміну 

теплообмінників блоку кафедри фізичного виховання та гуртожитку № 2, що 

дозволило заощаджувати витрати на підігрів води майже на 30%. При ремонті 

фасаду гуртожитку № 4 обробку стін здійснено сучасними теплоізоляційними 

матеріалами. По всім гуртожиткам завершено роботи по переоснащенню на 

пластикові систем водопостачання та водовідведення. В шостому гуртожитку 

продовжено роботи по створенню належних умов для маломобільних груп 

населення.  

У 2018 році почалося реалізація проектів щодо зменшення споживання 

теплової енергії на опалення та гарячу воду, завдяки використанню теплових 

насосів та сонячних геліосистем.  

З метою набуття досвіду ощадливого використання енергії, впровадження 

технологій енергозбереження, Університет співпрацює з такими міжнародними 
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організаціями як: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 

ROCKWOOL, USAID та іншими. На початку 2018 року Університет прийняв 

участь в спільному з Європейським інвестиційним банком та NEFCO проекті 

«Вища освіта України», метою якого є здійснення заходів із енергоефективності. 

Загальна вартість поданої Університетом анкети складає майже 7,5 млн. євро. 

У листопаді 2017 року відкрито і успішно діє Центр розвитку для дітей 

студентів та співробітників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, перший серед закладів 

вищої освіти в Харківському регіоні. Середня чисельність групи дітей у звітному 

періоді становила 15 осіб. У звітному періоді співробітниками Центру і 

студентами Університету організовані чисельні заходи для дітей і їх батьків. 

В повному обсязі реалізується виконання Комплексних заходів щодо 

досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 

виробничого травматизму, професійним захворюванням, аваріям і пожежам. 

Виконуються всі положення Колективного договору, зокрема: 

 проводиться атестація робочих місць за умовами праці для надання 

доплат, додаткової відпустки працівникам, які мають шкідливі умови праці;  

 працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту. Працівникам, робота яких пов’язана із забрудненням, 

видаються засоби гігієни; 

 щорічно виділяються кошти на медогляд працівників, які мають 

шкідливі та небезпечні умови праці; 

 для відділів, деканатів, гуртожитків закупляються медикаменти до 

аптечок першої медичної допомоги. 

Належна увага приділяється питанням цивільного захисту, забезпечення 

безпеки та порядку на території Університету, коледжів, студентських 

гуртожитків.  

Для забезпечення заходів з пожежної безпеки закуплено 300 нових 

вогнегасників, оновлено 100 пожежних рукавів, оброблено вогнегасним засобом  

дерев’яні конструкції дахових приміщень Університету та гуртожитків. 

У 2017-2018 навчальному році штабом цивільного захисту Університету 

проведено 2 комплексних об’єктових тренування з цивільного захисту: «Дії 

керівного складу, структурних підрозділів, спеціалізованих служб та формувань 

цивільного захисту при загрозі виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій (умовна пожежа)». У листопаді 2017 року на базі Електромеханічного 

коледжу, у квітні 2018 в Університеті. Організація цивільного захисту в 

Університеті у 2018 році була перевірена комісією ХОДА, за результатами 

перевірки стан цивільного захисту оцінено як «відповідає вимогам». 

Зростає ефективність роботи Асоціації випускників, студентів і друзів 

Харківського національного університету міського господарства імені 
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О.М. Бекетова. За період 2017-2018 н.р. було перераховано 689 620 грн. 

благодійних внесків. За виключенням незначних витрат (32 тис. грн.), пов`язаних 

із забезпеченням діяльності Асоціації (оренда приміщення, обслуговування 

банківського рахунку) і організації свята «День випускника», благодійні 

надходження було використано на розширення матеріально-технічної бази і 

підтримки навчально- наукових проектів Університету, зокрема : 

 купівля мікроавтобуса для господарських потреб Університету; 

 поліпшення зони відпочинку перед центральним входом Університету; 

 підтримка у створенні сучасних лабораторій Будівельного факультету; 

 оплата поліграфічних витрат з друку журналів і книг Університету. 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу залишається 

суттєвою складовою у забезпеченні якості освітніх послуг. Подальше зміцнення 

матеріально-технічної бази, розвиток лабораторного фонду і сучасне його 

оснащення залишаються в переліку основних завдань діяльності Університету на 

наступний навчальний рік і подальшу перспективу. 

 


