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Шановні першокурсники! 

Вітаємо Вас у Харківському національному 

університеті міського господарства імені            

О.М. Бекетова. Вибір фаху – важливий крок у 

житті кожної людини. Сподіваюсь, що Ваше 

рішення виважене, обґрунтоване й самостійне. 

В Університеті створено всі умови для належної 

фахової підготовки, індивідуалізації програми 

навчання, фізичного й духовного розвитку 

кожної особистості. Важливою умовою Вашого 

професійного зростання є вибір активної 

життєвої позиції, зокрема у навчанні. 

Вдячний за Ваш вибір, що є виявом довіри та поваги до колективу 

Університету, його історії й сьогодення. 

Бажаю наснаги в навчанні, цікавого та корисного дозвілля, надійних і 

вірних друзів під час перебування у стінах нашого Університету! 

Ректор 

Володимир Бабаєв 
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ПРО  УН І В Е Р СИ Т Е Т  

Харківський національний університет 
міського господарства ім. О.М. Бекетова 
(ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) – один із 
найстаріших в Україні закладів вищої освіти 
(далі – ЗВО). Університет є визнаним лідером 
на ринку освітніх послуг з підготовки кадрів 
для будівництва, архітектури, транспорту, 
електроенергетичного, водного, газового 
господарств, екології міст і населених пунктів, 
туризму та готельно-ресторанної справи. Це 
єдиний заклад вищої освіти в Україні, який 
готує керівників за всіма напрямами управ-
ління та розвитку міст. 

Заснований у 1922 році, Університет має 
багату історію, сталі освітні та наукові тради-
ції, які всіляко зберігаються, продовжуються 
та розвиваються. У стінах навчального закладу 
в різні роки працювали видатні майстри 
архітектури, містобудування, міського госпо-
дарства, відомі вчені й талановиті педагоги, 
імена яких прикрашають славетні сторінки 
історії.  

Фундаментальну наукову та освітню базу 
архітектури створювали такі вчені, як акаде-
мік архітектури О.М.  Бекетов. Будинки, 
побудовані за його проектами, сьогодні є 
прикрасою не тільки Харкова, а й багатьох 
інших міст. Тут працювали архітектори: 
О.В.  Лінецький – ініціатор і керівник 
першого в Україні творчого об’єднання 

архітекторів, побудував монументальні цивіль-
ні та промислові будинки у Києві, Харкові, 
Дніпрі, Тирасполі, Омську та інших містах;                         
Ф.А.  Черноморченко – автор багатьох 
проектів житлових будинків міста Харкова, 
зокрема по вул.  Ярослава Мудрого,  38, вул. 
Маршала Бажанова,  1, вул.  Мироносицькій, 
38Б та інші. 

Одним із засновників Університету був 
фахівець у галузі житлово-комунального 
господарства та організатор комунальної осві-
ти в Україні В.Є. Рудницький. 

В Університеті працювали видатні спеціаліс-
ти у галузі водопостачання та екології міст, 
технології очищення природних вод і промис-
лового водопостачання: С.М.  Андоньєв, 
М.І. Казас, Н.М. Малишевський, які зробили 
величезний внесок у формування теоретичних 
і практичних засад цих галузей. Видатною 
особистістю, ученим і винахідником у галузі 
водовідведення, водопостачання та очистки 
населених місць був Д.С.  Черкес. Він 
очолював проектування, будівництво та 
експлуатацію систем водовідведення міст 
Харків і Ялта, розробляв теоретичні засади 
щодо відновлення роботи харківської системи 
водовідведення, пошкодженої під час Другої 
світової війни. 

З Університетом пов’язана наукова діяль-
ність таких учених, як Я.  В.  Столяров – 
фахівець у галузі будівельних конструкцій;       
під його керівництвом було виконано дослід-
ницькі роботи у сфері застосування нових 
матеріалів, зроблено винаходи з різних питань 
будівельної механіки і теорії споруд, що 
вплинули на розвиток будівельної галузі. 
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В.Л.  Кобалевський – фахівець у галузі 
житлового законодавства та економіки 
міського будівництва і господарства, автор 
фундаментальних книг теоретичного і 
прикладного змісту, підручників, на яких 
підготовлені покоління фахівців з економіки 
міського будівництва і господарства. 

В.Г.  Попов доклав багато зусиль щодо 
підготовки фахівців для міського електро-
транспорту країни. Діяльність багатьох інших 
фахівців, видатних особистостей, біографія 
яких надихає на вдосконалення та плідну 
роботу, тісно пов’язана з нашим Універси-
тетом. 

Видатні вчені та педагоги: Б.М.  Коржик, 
М . І .  С амойленко , Г .А .  Молодченко , 
М.Й.  Кадец, А.Г.  Євдокімов, Е.В.  Гаврилов, 
І.О.  Абрамович, К.К.  Намітоков значною 
мірою визначили зміст і досягнення наукової 
та освітньої діяльності Університету у його 
новітні часи.  

В.С.  Шмуклер, В.П.  Шпачук, А.Г.  Сосков, 
П.П.  Говоров, А.І.  Колосов, Ф.В.  Стольберг, 
І.І.  Капцов, І.В.  Древаль, Т.В. Момот – відомі 
вчені, які формують сьогодення з наукової і 
освітньої діяльності Університету. У нашому 
колективі працюють дійсні члени і члени-
кореспонденти академій наук, лауреати 
Державних премій у галузі науки і техніки, 
архітектури. 

Важливим напрямом у діяльності Універси-
тету є міжнародне співробітництво. Універ-
ситет підтримує тісні наукові й ділові зв’язки з 
закладами вищої освіти, науковими та дослід-
ницькими організаціями багатьох країн світу, 
зокрема Великої Британії, Німеччини, Канади, 
Болгарії, Польщі, Чехії, Франції, Швеції та 
інших. Університет є членом Міжнародної 
асоціації університетів, мереж інститутів 
громадського адміністрування Центральної та 
Східної Європи, постійним учасником між-
народних грантових програм. 

До структури Університету входять: вісім 
факультетів, 38 кафедр, навчально-науковий 
інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації, 
більше 20 навчально-освітніх центри, в т.ч. 
вісім міжнародних культурно-освітніх , 
Спортивний комплекс, Музейний комплекс, 
наукова бібліотека, архітектурно-художні 
майстерні ARHOUSE, НТЦ «Готель «Освіта», 
Студентський клуб, Центр розвитку для 
дітей. 

В Університеті активно працює Рада зі 
спадщини Університету та Фонд історичної, 
освітньої, наукової, інтелектуальної та 
культурної спадщини, реалізується проект 
«Спадщина Університету. Історія. Освіта. 
Наука. Культура. Особистість», діє Музейний 
комплекс – Центр збереження спадщини 
Університету. 

Поєднуючи вікові історичні традиції та 
інноваційні підходи до освітнього процесу, з 
огляду на постійно зростаючий внесок вчених 
Університету в розвиток соціального науково-
технічного прогресу, Харківський національ-
ний університет міського господарства імені 
О.М. Бекетова займає гідне місце серeд закла-
дів вищої освіти Укpaїни і Східної Євpoпи, а 
наші випуcкники – затребувані нa сучасному 
ринці праці як виcококваліфіковані й 
конкурентоспроможні спeціаліcти. 
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Впроваджуючи новітні освітні технології та методики, примножуючи кращі 
традиції, з повагою до здобутків минулих поколінь, Університет формує власну 
корпоративну філософію та інтегрується до міжнародної науково-освітньої 
спільноти відповідно Стратегії розвитку ЗВО «Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова» на 2016-2020 роки. 

МІС І Я  

Місія Університету – підготовка висококваліфікованих кадрів, на які 
покладаються завдання регіонального розвитку та розвитку міського 
господарства. 

БАЧЕННЯ  

•  Увійти до складу провідних закладів вищої освіти України на вітчизняному 
та міжнародному рівнях як освітній, науково-дослідницький та інноваційний 
центр; 

•  Шляхом розширення міжнародного співробітництва стати повноцінним 
членом світової університетської спільноти; 

•  Постійно забезпечувати студентів усім необхідним для досягнення високих 
особистих та професійних стандартів; 

•  Зробити значимий і соціально відповідальний внесок у розбудову України, її 
економічне зростання та культурне благополуччя. 

С Т РАТ Е Г І ЧН І  Т ЕМИ  

•  Освітня діяльність; 

•  Наукова діяльність; 

•  Міжнародне просування та імідж; 

•  Розширення спектру додаткових освітних послуг; 

•  Партнерство з випускниками та студентами; 

•  Енергоефективність. 
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http://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B3-%D1%96%D0%BC-%D0%BE-%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
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СХ ЕМА  РОЗ ТАШУВАННЯ  НАВЧАЛЬНИХ  КОРПУС І В  УН І В Е Р СИ Т Е ТУ 

АДМ ІН І С Т РАЦ І Я  УН І В Е Р СИ Т Е ТУ  

КЕР І ВНИЦТВО  ФАКУЛЬ Т Е Т І В  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Ректор

Перший проректор

Проректор з керівництва та 
координації навчально-виховною 
роботою навчально-методичного 
комплексу

Директор Центру міжнародної 
діяльності та освіти

Голова Профкому студентів

Голова Студентського сенату

Малєєв Олександр Іванович  
   (057) 706-15-43

Троцай Аліна Віталіївна 
   (057) 707-33-62

Стадник Григорій Васильович  
   (057) 706-15-34

Угоднікова Олена Ігорівна  
   (057) 707-33-03

Бабаєв Володимир Миколайович 
   (057) 706-15-37

Бібік Наталя Валеріївна 
   (057) 707-33-33

Факультет архітектури, дизайну та 
образотворчого мистецтва (АДОМ)
Факультет інженерних мереж та екології 
міст (ІМЕМ)
Факультет транспортних систем та 
технологій (ТСТ)
Факультет електропостачання і 
освітлення міст (ЕОМ)
Факультет економіки і підприємництва 
(ЕіП)

Факультет менеджменту (М)

Будівельний факультет (БУД)

По роботі з іноземними студентами 
(ФІЗ)

Центр заочного навчання (ЦЗН)

Центр дистанційного навчання (ЦДН)

Директор – Жигло Оксана Олександрівна 
     (057) 707-32-73                   212 цк

Декан – Ткачов В’ячеслав Олександрович   
     (057) 707-33-39                   223 ак

Декан – Калмиков Олег Олександрович  
     (057) 707-31-12                   113 цк

Декан – Рищенко Тетяна Дмитрівна 
     (057) 707-33-14                   405 бмк

Декан – Мамонов Костянтин Анатолійович  
     (057) 707-31-12                   313 бмк

Декан – Писаревський Ілля Матвійович  
     (057) 707-33-68                   703,704 бмк

Декан – Соловйов Олександр Васильович   
     (057) 707-33-17                   421 цк

Декан – Поліщук Валентина Миколаївна  
     (057) 707-33-16                   438 етк

Директор – Кузнецов Анатолій Іванович  
     (057) 707-33-21                   303 цк

Декан – Шпіка Микола Іванович  
     (057) 707-33-15                   244 етк

http://adom.kname.edu.ua
http://ieg.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://et.kname.edu.ua/index.php/ru/
http://eom.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://ep.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://fm.kname.edu.ua
http://bf.kname.edu.ua/index.php/
http://fs.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://zn.kname.edu.ua/index.php/
http://cdn.kname.edu.ua
http://ird.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://www.apple.com/ru


 

КАФЕДРИ  

*Примітка. Перша цифра номеру кабінету (аудиторії) відповідає поверху, на якому 
він розташований. Останні дві цифри – номер кабінету (аудиторії) на цьому поверсі. 

Кафедра Телефон Кабінет

Альтернативної електроенергетики та електротехніки 707-31-11 371 тек*

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного 
середовища

707-31-29 503,504 бмк

Будівельних конструкцій 707-31-07 202, 206 бмк

Вищої математики 707-31-30 302 цк

Водопостачання, водовідведення і очищення вод 707-33-40 206, 207 цк

Дизайну та образотворчого мистецтва 707-32-91 204 арх

Економіки 707-31-16
424, 422,  

416 цк

Економічної теорії та міжнародної економіки 707-31-02 403 цк

Електричного транспорту 707-32-47 240, 241 етк

Земельного адміністрування і геоінформаційних систем 707-33-58 409, 411 арх

Інженерної екології міст 707-33-31 226 ак

Іноземних мов 707-31-24 313 цк

Історії і культурології 707-31-08 412 цк

Лісового та садово-паркового господарства 707-31-20 403 бмк

Менеджменту і публічного адміністрування 707-31-13 604, 605 бмк

Механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології 707-31-12 301, 304 бмк

Містобудування 707-32-52 305 арх

ХНУМГ  І М .  О .М .  Б Е К Е ТОВА �10

http://toe.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://abs.kname.edu.ua/index.php/ru/
http://bk.kname.edu.ua/index.php/ru/
http://vm.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://vvov.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://dom.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://epmg.kname.edu.ua/index.php/ru/
http://ekt.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://met.kname.edu.ua/index.php/ru/
http://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://ecology.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://foreign.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://history.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://lspg.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://mmgh.kname.edu.ua
http://mgf.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://grado.kname.edu.ua/index.php/uk/
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Кафедра Телефон Кабінет 

Міського будівництва 707-31-33
601, 602, 603, 

610 бмк

Мовної підготовки, педагогіки та психології 707-31-05 314 цк

Нафтагазової інженерії і технологій 707-31-19 208 цк

Основ архітектурного проектування 707-31-48 502а бмк

Охорони праці та безпеки життєдіяльності 707-31-28 203, 204цк

Підприємства та бізнес-адміністрування 707-32-41 425 цк

Правового забезпечення господарської діяльності 707-33-77 309 цк

Прикладної математики і інформаційних технологій 707-31-31
227, 231, 

233цк

Світлотехніки і джерел світла 707-32-42 612 етк

Систем електропостачання та електроспоживання міст 707-31-17 434 етк

Теоретичної і будівельної механіки 707-31-23 310, 210 цк

Технології будівельного виробництва і будівельних 
матеріалів

707-32-10 105 цк

Транспортних систем і логістики 707-32-61 606, 608 бмк

Туризму і готельного господарства 707-31-56 706, 707 бмк

Української та російської мов, як іноземних 707-33-63 403 арх

Управління проектами в міському господарстві і 
будівництві

707-31-32
321 (323,  
325) цк

Фізики 707-31-21 353 ак

Фізичного виховання і спорту 707-32-09 203 спорт

Філософії і політології 707-31-03 405 цк

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 707-31-71 306 цк

Хімії та інтегрованих технологій 707-31-66 502, 503 цк

http://mb.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://mp.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://oapir.kname.edu.ua/index.php/ru/
http://bgd.kname.edu.ua
http://economy.kname.edu.ua
http://lre.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://pmit.kname.edu.ua
http://sds.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://eog.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://tbm.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://tsp.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://tsl.kname.edu.ua/index.php/ru/
http://tourism.kname.edu.ua
http://rufor.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://physics.kname.edu.ua/
http://fvs.kname.edu.ua/index.php/ru/
http://fps.kname.edu.ua/
http://ufeb.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://chem.kname.edu.ua/


ЦЕН ТР  ДОУН І В Е Р СИ Т Е Т С ЬКО Ї  ОСВ І ТИ  І  
КАР ’ЄРИ  

Головна мета Центру – проведення заходів та надання консультаційних послуг 
студентам і випускникам Університету щодо вибору професії, працевлаштування, 
особистісного та професійного росту; профорієнтаційна робота з учнівською 
молоддю, підготовка абітурієнтів до вступу в Університет, консультації щодо вибору 
майбутньої професії, а також формування та підтримка іміджу Університету. 

Основні завдання Центру: 

• забезпечувати працевлаштування та кар’єрний шлях студентів і випускників 
Університету; 

• сприяти публічності інформації щодо можливості працевлаштування та 
стажування студентів; 

• здійснювати аналіз і моніторинг сучасного ринку праці; 

• організовувати «Дні кар’єри» та «Ярмарки вакансій»; 

• формувати та розміщувати актуальні вакансії на сайті Університету та Центру; 

• проводити профорієнтаційну роботу (консультація, інформування) зі студен-
тами всіх форм навчання з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку 
праці; 

• організовувати масові форми профорієнтаційної роботи для залучення 
учнівської молоді до отримання вищої професійної освіти за спеціальностями і 
напрямами підготовки Університету, а також дні відкритих дверей, екскурсії для 
школярів; 

• організовувати та забезпечувати навчально-виховний процес на підготовчих 
курсах. 

Кожен студент та випускник безкоштовно може: 1) отримати консультації щодо 
вибору професії; 2) взяти участь в тренінгах, семінарах, майстер-класах із 
професійного та особистісного розвитку; 3)користуватися базою працедавців. 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Контактна інформація:

#cdok_kname   /cdok_kname

  cdok.kname.edu.ua

  cdp@kname.edu.ua

  /cdok.kname

   (057) 707-32-63
   410 цк

https://www.instagram.com/cdok_kname/
http://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/karera/vanasii
https://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/2-uncategorised/69-zvit-2019
https://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/pidkursi
https://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/pidkursi
https://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/
https://www.facebook.com/cdok.kname/
mailto:cdp@kname.edu.ua
mailto:cdp@kname.edu.ua
https://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/
https://www.instagram.com/cdok_kname/
https://www.facebook.com/cdok.kname/


ЦЕН ТР  МІЖНАРОДНО Ї  Д ІЯЛЬНОС Т І  ТА  
ОСВ І ТИ  

Основними напрямками роботи Цент-
ру є: інформування про можливості 
навчанн та стажування для студентів 
закордоном; підтримка та сприяння 
міжнародній мобільності студентів. 

Для студентів, які бажаючих навчатись 
семестр за межами країни, Центр пропо-
нує низку міжнародних програм , 
дізнатись про які можна підписавшись 
на розсилку Центру. Для цього неохідно 
надіслати запит на електронну пошту  
vmz.hnamg@gmail.com. 

Наразі в Університеті діють декілька 
програм академічної мобільності, у 
межах яких студенти можуть безкоштов-
но навчатися в обраних університетах 
Туреччини, Словенії, Польщі, Греції, 
Естонії тощо. 

Для тих, хто бажає вивчити англійську, 
польську, китайську та чеську мови 
діють відповідні культурно-освітні 

центри. Так, в українсько-канадському 
культурно -осв ітньому центрі діє 
програма SMRT Канадського коледжу 
англійської мови. В українсько-польсь-
кому культурно-освітньому центрі сту-
денти мають змогу вивчати польську. 
Китайську мову викладає носій в рамках 
культурно-освітнього центру «Інститут 
Конфуція». Навчання чеській мові 
проводиться на безоплатній основі в 
рамках чеського мовного центру, ство-
реного за підтримки Південно-моравсь-
кого краю Чехії та фінансової підтримки 
мерії міста побратима Харкова – Брно. 
Для охочих вивчити німецьку, фран-
цузьку та італійську мови в Університеті 
діють мовні курси. 

Щороку наші студенти стають учасни-
ками міжнародних програм та отри-
мують гранти на стажування й навчання 
в Італії, Німеччині, Франції, Греції та ін. 
у межах власної навчальної програми. 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Контактна інформація:

  #BeketovCIRE
  ird.kname.edu.ua

  intdept@kname.edu.ua
   (057) 707-30-50
   228 ак

 /BeketovCIRE

mailto:intdept@kname.edu.ua
mailto:intdept@kname.edu.ua
https://ird.kname.edu.ua/index.php/ru/
https://www.facebook.com/BeketovCIRE/
https://ird.kname.edu.ua/index.php/ru/
https://www.facebook.com/BeketovCIRE/
mailto:vmz.hnamg@gmail.com
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%9E%D0%9C-%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-782622691922969/
https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%9E%D0%9C-%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-782622691922969/
https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B2-%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93-%D1%96%D0%BC%D0%9E%D0%9C-%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-339027646865611/?ref=br_rs


ЦЕН ТР  РОЗВИТКУ  ДЛЯ  Д І Т ЕЙ  

В рамках реалізації політики гендерної рівності та антидискріминації в освіті за 
ініціативи Гендерного центру Університету створено перший серед вишів 
Харківського регіону Центр розвитку для дітей. 

Головна мета – сприяння та підтримка сприятливих умов для гармонійного 
поєднання навчання студентів та професійної діяльності викладачів (чоловіків та 
жінок) з родинними обов’язками з догляду за дітьми дошкільного віку. 

Кімнати Центру (зона активного розвитку, зона відпочинку, санітарна зона) 
обладнані сучасними та безпечними модулями з екологічних матеріалів, у т.ч. 
«м’яким інвентарем» (килими, рушники, постільна білизна) та розвиваючими 
іграшками, наданих головним партнером – представництвом Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні. 

Організаційно-методичне забезпечення роботи Центру розроблене відповідно 
кращих світових практик «Family-friendly University» – Університет, дружній до родини. 
Опікуються дітьми, організововують змістовне дозвілля і проведення розвиваючих 
занять у Центрі соціальний педагог, психолог та волонтери. 

Перебування дітей у Центрі (не більше 4-х год/день поспіль) здійснюється на основі 
попередньої реєстрації – письмової (заповнюється в Центрі) або електронної (на 
сайті). 

Графік роботи 
  
понеділок – п’ятниця 
9:00 — 17:00  

ХНУМГ  І М .  О .М .  Б Е К Е ТОВА �14

Контактна інформація:

 #kidscenter_kname
 kidscenter.kname.edu.ua

  kidscenter@kname.edu.ua
   (057)707-30-04
   1-ий поверх ак

http://gc.kname.edu.ua/index.php/uk/
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http://kidscenter.kname.edu.ua/index.php/uk/fotohalereia/category/4-materialno-tekhnichna-baza
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С ТУДЕН ТСЬКИЙ  С ЕНАТ  

Студентське самоврядування – один із важливих 
аспектів діяльності Університету, що допомагає 
студентам досягати своїх цілей. Студентський сенат 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, що розвивається разом зі 
студентами, допомагає створити сприятливі умови 
для навчання, проживання у гуртожитках, дозвілля та 
розвитку студентства та університету в цілому. 

Студсенат був заснований у 2006 році. З того часу він має чітко поставлену перед 
собою мету: захист прав та інтересів студентів, забезпечення їхньої участі в 
управлінні Університетом, а також створення можливостей для гармонійного 
інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській 
активності здобувачів вищої освіти. Сенат допомагає розвивати ініціативність та 
відповідальність, набуття якостей та навичок лідера, організатора, керівника. Члени 
Сенату приймають активну участь у житті Університету та міста. Особлива увага 
приділяється питанням проживання студентів у гуртожитках за рахунок створення 
Студентських Рад Гуртожитків. Студсенат тісно співпрацює з Харківською обласною 
студентською радою, Українською асоціацією студентів, Молодіжною радою при 
Харківському міському голові, також Сенат приймає участь у міських, обласних і 
Всеукраїнських форумах і конференціяху. 

Структура Студентського Сенату. Студентська громада Університету є основою 
студентського самоврядування, головним носієм його функцій і повноважень. 
Студентське самоврядування функціонує на рівні академічних груп, факультетів, 
гуртожитків, технікумів, Університету в цілому. 

Основною структурною одиницею системи студентського самоврядування є 
академічна група, яка обирає свого представника терміном на один рік до 
Студентського Сенату факультету. З-поміж своїх членів Студентське самоврядування  
факультету обирає голову, його заступника (заступників) і секретаря. 

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) 
студентів університету. Обрання до органів Студентського самоврядування та 
прийняття рішень щодо до інших питань відбувається відповідно до Положення 
представниками студентського самоврядування, а саме шляхом подання заявки на 
засіданні активу Студентського Сенату. 

ХНУМГ  І М .  О .М .  Б Е К Е ТОВА �15

Контактна інформація:

#senat_hnugh
 /studsenat

  senat.kname@gmail.com
   (098)733-52-96
   356 ак

  /senat_hnugh

mailto:intdept@kname.edu.ua
mailto:intdept@kname.edu.ua
https://www.facebook.com/studsenat
https://www.instagram.com/senat_hnugh/
http://uas.ngo
http://www.apple.com/ru
http://www.apple.com/ru
https://www.instagram.com/senat_hnugh/
https://www.facebook.com/studsenat


ПРОФКОМ  С ТУДЕН Т І В  

Профспілка – це організація, яка об’єднує студентів Університету, що самостійно 
будують своє майбутнє. 

Профспілкова організація Університету двічі визнавалася кращою в Україні, є 
багаторазовим переможцем обласних конкурсів. Це стало можливим завдяки 
злагодженої роботи команди профспілкових лідерів, які сміливо реалізують власні 
ініціативи, допомагають студентам і підтримують їх набуваючи досвіду практичної 
роботи.  

Член профспілки отримує: 

•захист прав та представництво інтересів у 
відносинах із адміністрацією Університету, 
гуртожитку, викладачами. Профспілкові 
лідери візують рапорти на поселення            
та відрахування, стипендіальні накази, 
призначення практик та іменних 
стипендій; 

• соціальну допомогу та профспілкову виплату; 

• пільгове оздоровлення та відпочинок (відпочинок на морі, екскурсії Україною та 
Європою); 

• можливість весело і змістовно провести дозвілля (цікаві конкурси, фестивалі, 
концерти, спортивні та інтелектуальні турніри тощо); 

• можливість працевлаштування. У Профкомі працює молодіжний центр 
зайнятості, який ознайомлює з вакансіями для тимчасового чи постійного 
працевлаштування випускників; 

• можливість стати лідером, очолити студентський колектив та реалізувати власні 
організаторські здібності. Профспілкові лідери – це студенти, яким Профспілка 
допомагає проявити себе і стати справжнім молодіжними лідерами. 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Контактна інформація:

#ХНУГХпрофком 
#БекетовПрофком

  /beketov_hnugh

  ps.kname.edu.ua

  ps.kname@gmail.com

  /beketov_hnugh

   (057) 707-33-03
   401, 402 бмк

https://t.me/beketov_hnugh
mailto:ps.kname@gmail.com
https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/
mailto:ps.kname@gmail.com
https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/
https://www.instagram.com/beketov_hnugh/
https://t.me/beketov_hnugh
https://www.instagram.com/beketov_hnugh/


АСОЦ ІАЦ І Я  ВИПУСКНИК І В ,  С ТУДЕН Т І В  І  
ДРУЗ І В  ХНУМГ  ІМ .  О .М .  Б ЕК Е ТОВА 

Мета громадської організації – об’єднання зусиль випускників, студентів і друзів 
Університету, спрямування їхніх інтелектуальних, професійних та інших 
можливостей для задоволення та захисту спільних законних соціальних, 
економічних, професійних, творчих та інших інтересів, збереження та примноження 
традицій і духовних цінностей Університету, зміцнення зв’язків між випускниками, 
студентами, іншими учас-никами, науково-педагогічними складом, а також 
сприяння розвитку освіти, науки, реалізації культурних, наукових, та інших програм 
та програм соціального забезпечення і розвитку. 

Асоціація здійснює діяльність у таких напрямках: 1) ведення інформаційної бази 
даних випускників, забезпечення зв’язку з випускниками, проведення опитувань, 
анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет; 2) організація 
культурного спілкування та відпочинку випускників, встановлення і підтримка 
зв’язків між членами Асоціації, у т.ч. для надання взаємної підтримки і допомоги;         
3) здійснення заходів щодо залучення випускників Університету до добровільної 
участі в реалізації проектів та програм розвитку Університету; 4) сприяння у 
створенні умов для розвитку особистості студентів і студентського самоврядування;  
5) організація зустрічей випускників Університету; 6) організація професійної і 
соціальної адаптації, молодих фахівців; 7) сприяння ресурсному забезпеченню 
наукових, технологічних, культурних і освітніх та інших проектів Університету;            
8) сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації 
членів Асоціації у навчальних закладах України і за кордоном; 9) організація 
наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, творчих вечорів тощо, пов’язаних з 
реалізацією статутних завдань Асоціації; 12) проведення заходів з метою 
підвищення рівня професійної майстерності випускників студентів Університету та 
інших осіб; 13) обмін досвідом з іншими громадськими організаціями, у т.ч. за 
кордоном в порядку передбаченому чинним законодавством; 14) розширення 
зв’язків Асоціації з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами, 
організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування і т.д. 

Традиційно зустріч випускників – День випусника – приходиться на кожну третю 
суботу травня. Приєднатися до Асоціації можна, заповнивши анкету. 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Контактна інформація:

 #alumni_kname

  alumni.kname.edu.ua

  7073191@ukr.net 

   (057) 707-31-91

   437 етк

  /alumni.kname

https://alumni.kname.edu.ua
mailto:7073191@ukr.net
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mailto:7073191@ukr.net
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https://www.facebook.com/alumni.kname/


В ІДД ІЛ  КОРПОРАТИВНИХ  КОМУН ІКАЦ ІЙ  І  
P R   

Відділ створено з метою побудови зовнішніх та внутрішніх корпоративних 
комунікацій для ефективної презентації Університету відповідно його стратегічний 
цілей як провідного освітнього, науково-дослідницького та інноваційного центру 
підготовки фахівців з ефективного управління розвитком міст та територій на 
місцевому, регіональному та всеукраїнському рівнях; підтримки традицій 
Університету та формуванням освітнього простору, «дружнього до родини». 

Жоден захід в Університеті не обходиться без інформаційної підтримки Відділу. 
Якщо Ви повні енергії, креативні, маєте цікаві ідеї, а ваше хобі пов’язане з 
фотографією, відеозйомками, веденням блогу або влогу, журналістикою, 
організацією івентів тощо, долучайтесь до ком’юніті зі створення іміджу, традицій 
та історії Університету разом з PR-відділом. Можливо саме Ви – майбутній 
амбасадор Универсітету або спеціаліст нашого прес-центру! 

Заявку можна подати, надіславши листа з темою «Хочу бути в команді!» з резюме на 
електронну пошту Відділу. 
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Контактна інформація:

 (099)674-20-73

 #BeketovUni

  /Beketov1922

  pr@kname.edu.ua
   ЦТТ «Мегаполіс»,  
      1-ий поверх цк

 /BeketovUni

mailto:ps.kname@gmail.com
https://www.kname.edu.ua/index.php/events
https://www.instagram.com/beketovuni/
https://www.facebook.com/Beketov1922/
mailto:ps.kname@gmail.com
https://www.facebook.com/Beketov1922/
https://www.instagram.com/beketovuni/


Б І БЛ ІО Т ЕКА  

Фонд Бібліотеки налічує близько мільйона примір-
ників, є складником загально-державної довідково-
інформаційної системи і охороняється державою.  

До Ваших послуг абонементи наукової, навчальної, 
художньої літератури та абонемент навчальної літера-
тури для студентів Навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти, заочного дистанційного 
навчання та підвищення кваліфікації. 

Абонемент навчальної літератури працює за 
попереднім замовленням. 

У фонді абонемента художньої літератури представ-
лені видання класиків вітчизняної та світової літера-
тури, твори сучасних письменників: історичні романи, 
мемуари, поетичні збірки, романи, детективи, 
фантастичні твори тощо. 

На всіх абонементах Ви зможете отримати необхідну літературу на термін від 
десяти днів до одного року. Звертаємо Вашу увагу на те, що на період літніх канікул 
книги обов’язково потрібно повернути до Бібліотеки. 

У бібліотеці функціонує Автоматизована бібліотечна система «Коха» та Електронний 
каталог http://koha.kname.edu.ua:8008/, який на сьогодні налічує понад 150 тис. 
описів. Користуватися Електронним каталогом НБ ХНУМГ ім.  О.  М.  Бекетова Ви 
можете навіть без реєстрації. 

Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова є учасником проекту «Єдина картка 
читача», який передбачає доступ до фондів та електронних ресурсів бібліотек ЗВО, 
що приєдналися до проекту шляхом безкоштовного обслуговування у читальних залах 
за наявності єдиної картки читача. Список учасників можна переглянути на сайті 
Библіотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова http://library.kname.edu.ua. Починаючи з 
2014 року студенти першого курсу є учасниками цього проекту та отримують «Єдину 
картку читача». 

Територія Бібліотеки є зоною Wi-Fi. Усі послуги Бібліотеки безкоштовні.  

Ознайомитися з Правилами користування Науковою бібліотекою Універстітету можна 
тут. 
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http://koha.kname.edu.ua:8008/
https://www.youtube.com/watch?v=eB3sFkjW8Po
https://www.youtube.com/watch?v=eB3sFkjW8Po
http://library.kname.edu.ua
http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-biblioteku/pravila-koristuvannya-bibliotekoyu


 
ЧИТАЛЬНИЙ  ЗАЛ  
СОЦ ІАЛЬНО - ЕКОНОМ ІЧНИХ  
НАУК  (№  1 )  

У фонді залу містяться наукові, 
довідкові, навчальні та періодичні 
видання з економіки, обліку й аудиту, 
менеджменту, соціології, політології, 
філософії, психології, культурології, 
релігієзнавства, туризму, готельно-
ресторанного господарства, історії 
тощо. 

8 вересня 2015 року на базі залу було 
відкрито «Бібліотеку Українсько-
польського культурного центру», якому 
було передано книги й журнали 
українською та польською мовами, що 
ознайомлюють з історією та культурою 
Польщі. 

25 травня 2017 року відкрито 
«Польський кіноклуб». 

ЧИТАЛЬНИЙ  ЗАЛ  
ПРИКЛАДНИХ  І  Т ЕХН ІЧНИХ  
НАУК  (№  2 )  

Фонд читального залу містить навчаль-
ну, нормативну, довідкову літературу 
та періодику з будівництва, архітек-
тури, землеустрою та кадастру, гео-
дезії, водопостачання, електротехніки, 
світлотехніки, електромеханіки, еколо-
гії, транспортних технологій, а також 
фундаментальних дисциплін – мате-
матики, фізики, хімії тощо. 

ЗАЛ  І НФОРМАЦ ІЙНОГО  
С Е РВ І СУ  (№  3 )  

В залі встановлено 50 комп’ютерів, які 
мають доступ до мережі Інтернет та 
локальної мережі Університету.  

І НФОРМАЦ ІЙНО -
Б І БЛ ІО Г РАФ ІЧНИЙ  В ІДД ІЛ  
( І Б В )   

Здійснює довідково-інформаційне 
обслуговування всіх категорій користу-
вачів, надає консультації щодо система-
тизації книг та статей за таблицями 
УДК, присвоєння авторського знаку, 
бібліографічного опису документів, 
консультації з оформлення списків 
джерел. ІБВ надає консультації студен-
там з основ інформаційної культури.  

У гуртожитку №5 Студмістечка            
(вул. Клочківська, 216-Б) з 12:15 до 21:00 
працює Бібліотечний пункт (фонд 
налічує понад 15 тис. примірників).  
Забезпечується безкоштовний доступ до 
мережі Інтернет. Вихідні дні – субота та 
неділя. 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Дистанційний курс «Інформаційні ресурси Наукової бібліотеки ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова» 

На сайті Центру дистанційного навчання Університету http://cdo.kname.edu.ua для 
студентів першого курсу розміщено дистанційний курс Бібліотеки «Інформаційні 
ресурси Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О.М. Бекетова».  

Мета курсу – забезпечити студентів сукупністю знань, умінь і навичок, що 
забезпечать оптимальне здійснення індивідуальної інформаційної діяльності. 
Вивчення матеріалу сприятиме процесу освіти та самоосвіти, допоможе самостійно 
поповнити знання, поставити й вирішити різноманітні завдання, прийняти 
альтернативні рішення. 

Акція «Подаруй Бібліотеці сучасну книгу» 

Бібліотека ХНУМГ ім. О.М. Бекетова проводить постійну акцію «Подаруй Бібліотеці 
сучасну книгу». Подаровані Вами книги стануть відчутним джерелом поповнення 
бібліотечного фонду. 

Графік роботи  
  

 понеділок — субота 
 8:30 — 17:00 

остання п’ятниця кожного місяця – санітарний день 
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Контактна інформація:

 #научнаябиблиотекахнугх   /ScientificLibraryKname

  http://library.kname.edu.ua

  library@kname.edu.ua

   /channel/UC4RuB15u3pemL3eZHFwluTQ

 /library_kname

   нульовий поверх цк

https://www.youtube.com/channel/UC4RuB15u3pemL3eZHFwluTQ
https://www.facebook.com/ScientificLibraryKname/
https://www.instagram.com/library_kname/
http://library.kname.edu.ua
mailto:library@kname.edu.ua
mailto:library@kname.edu.ua
https://www.instagram.com/library_kname/
http://library.kname.edu.ua
https://www.facebook.com/ScientificLibraryKname/
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ХАРЧУВАННЯ  

На другому поверсі архітектурного корпусу Університету працює їдальня, 
на другому поверсі центрального корпусу – буфет.  

Два кафетерії обслуговують студентів на другому й третьому поверхах при 
вході до електротехнічного корпусу.  

Кавові та інші торгові автомати, а також термінали поповнення рахунків 
встановлено на другому та третьому поверхах (біля центральних сходів) 
центрального корпусу, на другому поверсі електротехнічного корпусу, на 
четвертому поверсі корпусу будівництва та менеджменту. 

Кіоск з продовольчими товарами розташований на третьому поверсі 
центрального корпусу (біля центральних сходів).  

КАНЦЕЛЯРСЬК І  ТОВАРИ  ТА  ПОСЛУ ГИ  З  
Т ЕХН ІЧНОГО  ОФОРМЛЕННЯ  

С ТУДЕН ТСЬКИХ  РОБ І Т   

Канцелярські товари та послуги з технічного оформлення студентських 
робіт пропонують кіоски на третьому поверсі центрального корпусу й на 
другому поверсі електротехнічного корпусу Університету. 

Копі-центри з ксероксами та принтерами розташовані на четвертому 
поверсі центрального корпусу (біля центральних сходів) та у переході в 
корпус будівництва та менеджменту з четвертого поверху центрального 
корпусу.  

ХНУМГ  І М .  О .М .  Б Е К Е ТОВА �2 2



С ТУДЕН ТСЬК Е  МІС Т ЕЧКО  

Студмістечко налічує вісім гуртожитків, загальна площа яких становить 48 тис. 
кв. м. з житловими і робочими кімнатами, спортивними залами, філіями Бібліотеки. 
У Студмістечку працює кафе. 

Г У Р ТОЖИТКИ  
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Контактна інформація:
Гуртожиток №1

Завідуюча гуртожитком: Бабохіна Людмила Павлівна
Гуртожиток №2

Завідуюча гуртожитком: Карпенко Олена Олександрівна
Гуртожиток №3

Завідуюча гуртожитком: Сівопляс Ірина Миколаївна
Гуртожиток №4

Завідуючий гуртожитком: Палієнко Олена Вікторівна
Гуртожиток №5

Завідуюча гуртожитком: Бочарнік Алла Володимирівна
Гуртожиток №6

Завідуюча гуртожитком: Бабаніна Анастасія Вячеславівна
Гуртожиток №7

Завідуюча гуртожитком: Боженко Жанна Юріївна
Гуртожиток №8

Завідуюча гуртожитком: Беспалова Тетяна Миколаївна
     (057) 704-10-96

     (057) 704-10-98

     (057) 340-22-14

     (057) 340-52-73

     (057) 340-13-44

      (057) 340-40-81

     (057) 340-40-34

     (057) 704-15-50

   вул. Шевченка, 233 а

   вул. Шевченка, 233а

   пров. Отакара Яроша, 6

   вул. Клочківська, 216-б

   пров. Отакара Яроша, 12

   пров. Отакара Яроша, 10

   пров. Отакара Яроша, 7

   вул. Максиміліанівська, 15



ПРАВА  Й  ОБОВ ’Я ЗКИ  С ТУДЕН ТА  
 

Студент – особа, зарахована до закладу вищої освіти (далі – ЗВО) з метою 
здобуття вищої освіти ступеня бакалавра чи магістра. 

Особи, які навчаються у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, мають право на: 

• безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

• трудову діяльність у позанавчальний час; 

• безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 
навчальною, науковою та спортивною базами Університету; 

• користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами 
Університету в порядку, передбаченому Статутом Університету; 

• забезпечення гуртожитком на термін навчання у порядку, установленому 
законодавством; 

• участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх 
робіт для публікації; 

• участь у заходах із освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за 
кордоном, у встановленому законодавством порядку; 

• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального 
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипен-дій, організації 
дозвілля, побуту, оздоровлення; 

• участь у громадських об’єднаннях; 

• участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, 
інститутів, факультетів, відділень, Вченої ради Університету, органів 
студентського самоврядування; 

• навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 
декількох ЗВО, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним 
ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 

• академічну мобільність, зокрема міжнародну; 
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• отримання соціальної допомоги у випадках, які встановлені 
законодавством України; 

• академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 
прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання; 

•моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, науково-
дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

•захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства; 

•безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 
закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання 
виробничих функцій згідно із законодавством; 

•канікулярну відпустку тривалістю не менш ніж вісім календарних тижнів 
на навчальний рік; 

• інше, передбачене чинним законодавством. 

Особи, які навчаються у ЗВО, зобов’язані: 

•дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 
розпорядку Університету; 

•виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами 
та інструкціями; 

• виконувати вимоги освітньої (наукової) програми. 

До усіх членів університетської спільноти, висувається вимога неухильно 
дотримуватися засад Кодексу честі Універститету – стандарту поведінки 
студентів та співробітників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в академічному 
середовищі. Кодекс передбачає зобов’язання кожного студента та 
співробітника Університету виявляти повагу до всіх людей, незалежно від 
статі, раси, релігії, фізичного чи сімейного стану, будь-якої іншої 
приналежності. 

Ознаоймитись з текстом Кодексу честі Універститету можна тут. 
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Р І ВН І ,  С ТУП ЕН І  П ІД ГОТОВКИ  В  УН І В Е Р СИ Т Е Т І  

В Університеті здійснюється підготовка фахівців з вищої освіти за наступними 
рівнями. 

Рівні, за якими в Університеті здійснюється підготовка фахівців з вищої освіти 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне 
виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) 
або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої 
освіти: 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 
присуджується ЗВО у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 
освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС. Обсяг 
освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня 
молодшого бакалавра визначає ЗВО. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за 
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 
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Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 
освіти та присуджується ЗВО у результаті успішного виконання здобувачем 
вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь здобувається за 
освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг 
освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 
кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. 
Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку 
(наукову) компоненту обсягом не менше 30 %. Особа має право здобувати 
ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. 

В Університеті діє студентське наукове товариство, яке сприяє науковій, 
винахід-ницькій і творчій діяльності студентів. Одним із видів науково-
дослідної роботи студентів є їх участь в олімпіадах, конкурсах, наукових 
проектах. 

Результати наукової роботи студентів 
щорічно презентують на Всеукраїнській 
студентській науково-технічній конференції 
Університету «Сталий розвиток міст» з 
виданням її програми та тез доповідей. 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою Вченою радою 
ЗВО або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем 
вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту 
дисертації у спеціалізованій Вченій раді. 

Організацію підготовки докторантів, захисту дисертацій, а також загальне 
адмі-ністрування усіма докторськими (Ph.D.) програмами ХНУМГ 
ім.  О.М.  Бекетова здійснює Навчально-науковий Інститут підготовки 
кадрів вищої кваліфікації ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 
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В І ЛЬНИЙ  ВИБ І Р  С ТУДЕН ТА  

Закон України «Про вищу освіту», 
гарантує студентам право самостійного 
вибору не менше ніж 25 % від загаль-
ного обсягу програми підготовки. 

Вибіркові дисципліни уможливлюють 
здійснення поглибленої підготовки, май-
бутньої діяльності; сприяють розвитку 
академічної мобільності студента та 
задовольняють його особисті інтереси, 
дають змогу впроваджувати спеціалізації 
в межах базової спеціальності з метою 
формування компетенцій здобувача 
відповідно до вимог ринку праці.  

Вибір студента здійснюється шляхом 
голосування на web-порталі Універ-
ситету в розділі «Автоматизована систе-
ма управління навчальним процесом».  

Ознайомитись з переліком вибірко-
вих дисциплін Ви можете: 

•  через використання системи дис-
танційного навчання Moodle, шляхом 
перегляду презентацій курсів, дистан-
ційних консультацій викладачів щодо 
змісту, технології викладання та ре-
зультатів навчання; 

•  шляхом зустрічей з викладачами 
дисциплін. 

Для рівня бакалавра вільний вибір 
студента формується з трьох складників: 

•блок дисциплін гуманітарної 
підготовки; 

•блок дисциплін професійного 
спрямування, призначеного для фор-
мування професійної спеціалізації; 

• сертифікатної програми, яка фор-
мує вільну траєкторію. 

ЄВРОПЕЙСЬКА  КР ЕДИТНО - Т РАНСФЕРНА  
СИС Т ЕМА  

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) (англ. European Credit 
Transfer System) – це система, створена для забезпечення єдиної міждержавної 
процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, 
їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності 
студентів, спрощує процес усвідомлення і порівняння навчальних програм та 
навчальних досягнень студентів.  

Система ЄКТС базується на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних 
для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, 
підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання 
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екзаменів, проходження стажування, підготовка та захист баклаврських і 
магістерських робіт тощо. 

ЄКТС ґрунтується на трьох ключових елементах: 

•інформації (стосовно навчальних програм і досягнень студентів); 

•взаємній згоді (між закладами-партнерами і студентом); 

•використанні кредитів ЄКТС (визначають навчальне навантаження для 
студентів). Навчальне навантаження повного академічного року становить 
60  кредитів, один кредит дорівнює 30 робочим годинам. Загальне 
навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, що потребує 
чотирьох років навчання, дорівнює 240 кредитам. 

Ці три ключові елементи приводяться в дію шляхом використання трьох 
базових документів: 

•Інформаційний пакет – каталог дисциплін закладу освіти двома мовами 
– національною й англійською (або тільки англійською для програм, що 
викладаються цією мовою), який розміщується в Інтернеті та/або 
публікується в твердій копії. 

•Угода про навчання (навчальний контракт) – містить узгоджений із 
деканатом список дисциплін, які вивчатиме студент. У разі появи потреби 
в переведенні кредиту перед від’їздом студента до нового закладу між ним, 
попереднім і новим закладом повинна укладатися Угода про навчання, яка 
має поновлюватися, якщо виникнуть зміни. 

•Академічна довідка (перелік оцінок із навчальних дисциплін) 
відображає результати успішності студента за списком дисциплін, які він 
вивчав, отримані кредити, локальні оцінки (відповідно до національної 
традиції чи регламенту навчального закладу) і оцінки ЄКТС. У разі 
переведення кредиту академічна довідка видається перед від’їздом 
студенту, що відбуває, його закладом освіти, а іншим закладом – студенту, 
що прибуває на навчання, в кінці періоду навчання. 

Кредити ЄКТС присвоюють особам, що навчаються, лише після того, як 
відповідне оцінювання покаже, що вони досягли необхідних результатів 
навчання у компоненті програми або кваліфікації. 

ХНУМГ  І М .  О .М .  Б Е К Е ТОВА �2 9

-



ШКАЛА  ОЦ ІНЮВАННЯ  НАВЧАЛЬНИХ  
ДОСЯ ГН ЕНЬ  

ДОДАТОК  ДО  ДИПЛОМА  

DIPLOMA SUPPLEMENT (DS) видають випускникам ЗВО усіх форм власності і 
підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для того, щоб об’єктивно 
оцінити кваліфікацію вищої освіти. Додаток оформляється українською та 
англійською мовами.  

Структура Додатку забезпечує міжнародну зрозумілість і визнання диплома з метою 
доступу до подальшого навчання та здійснення професійної діяльності. 
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Визначення назви за шкалою ЄКТС 
(ECTS)

ECTS 
оцінка

Сума балів 
за усі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка за 
національно
ю шкалою

Відмінно – відмінне виконання, наявні 
лише незначні помилки

А 90 – 100 Відмінно

Дуже добре – вище середнього рівня, є 
кілька помилок

В 82 – 89
ДобреДобре – загалом робота виконана добре, є 

декілька грубих помилок
С 74 – 81

Задовільно – непогано, але є багато 
помилок

D 64 – 73
ЗадовільноДостатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії
E 60 – 63

Незадовільно – потрібно попрацювати, 
щоб скласти залік або іспит

FX 35 – 59

НезадовільноНезадовільно – необхідна подальша 
серйозна робота з повторним вивченням 

модуля
F 0 – 34



С ТИПЕНД І Я 
Згідно з чинним законодавством, здобувачам вищої освіти, що навчаються 
за держзамовленням академічні стипендії протягом першого року навчання 
до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного 
бала, отриманого ними під час вступу до закладу вищої освіти. 
Призначення стипендії у наступних семестрах залежить від рейтингу 
успішності. 

Призначення стипендій здобувачам вищої освіти здійснюється за 
допомогою рейтингу, який складається за результатами останнього 
навчального семестру на підставі успішності з кожного навчального 
предмету з урахуванням участі студента у науковій, науково-технічній 
діяльності, громадському житті, спортивній діяльності, тощо. 

Розмір стипендії визначається виходячи з установленого Кабінетом 
Міністрів України розміру мінімальної академічної стипендії. У разі, якщо 
за результатами навчання, студент займає найвищі рейтингові позиції, він 
отримує стипендію у підвищеному розмірі. 

За особливі успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій 
діяльності студентам, за поданням стипендіальної комісії, Вчених рад 
факультетів, можуть призначатися іменні стипендії: стипендія Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної та 
міської державних адміністрацій. 

Деякі категорії студентів, які за результатами навчального семестру не 
мають академічної заборгованості мають право на призначення 
соціальної стипендії, а саме: діти-сироти; особи з особливими потребами; 
особи з малозабезпечених сімей; особи, які постраждали внаслідок 
катастрофи на ЧАЕС; особи, які постійно проживають у гірській місцевості; 
особи, які мають дітей, внутрішньо переміщені особи, особи, які визнані 
учасниками бойових дій та їхнім дітям. Для отримання соціальних 
стипендій необхідно своєчасно подавати до деканату необхідні документи. 

. 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ЕЛ ЕК Т РОНН І  І НФОРМАЦ ІЙН І  Р Е СУРСИ  

Офіційний сайт ХНУМГ ім.  О.М.  Бекетова 
www.kname.edu.ua містить різноманітну 
інформацію щодо наявних факультетів, кафедр, 
підрозділів, актуальних новин та оголошень тощо. 

Офіційна сторінка Університету у соцмережі 
Fa c e b o o k : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
Beketov1922/.  

На веб-порталі корпоративної інформаційної 
системи kis.kname.edu.ua – Автоматизованої 
системи управління навчальним процесом подано 
інформацію щодо: 

• розкладу занять (час, аудиторія, навчальна 
дисципліна, викладач); 

• змісту робочих навчальних планів за напрямами та спеціальностями; 

• рейтингів студентів (за навчальними дисциплінами, у академічній групі, на 
потоці). 

Для зареєстрованого користувача на Порталі доступна інформація щодо: оплати за 
навчання; оплати за гуртожиток; академічної успішності студента; підписки на 
безоплатну розсилку смс-повідомлень. Окрім логіна й пароля, потрібно ввести свій 
індивідуальний ідентифікаційний номер. 

Для оперативної взаємодії між студентами, викладачами та 
адміністрацією, запроваджена поштова програма Office365, яка 
забезпечуєстудентів корпоративною електронною поштою з 
набором веб-сервісів. Студенти першого курсу отримують логін 
та пароль для входу у поштову програму mail.office365.com у 
своїх деканатах і можуть активувати облікові записи за 
адресою http://mail.office365.com. 

До Вашої особистої електронної поштової скриньки будуть надходити новини 
ХНУМГ ім. О.  М.  Бекетова, повідомлення щодо зміни у розкладі занять та інша 
важлива інформація. Поштова скринька також буде «пропуском» у світ програм 
Microsoft: з її допомогою Ви зможете взяти участь у спеціальних програмах пільгового 
програмного забезпечення для студентів: Dreamspark, Student Select, MSDN AA та 
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і нших (детальн іше на с айтах : ht tp : / /my. l i vea tedu . com та ht tp : / /
www.studentmail.ru). 

 

На допомогу навчальному процесу 
створено Цифровий репозиторій http://
epr ints .kname.edu.ua – місце для 
зберігання електронних версій праць 
викладачів, методичні вказівки, конспекти 
лекцій, наукові статті, звіти, матеріали 
конференцій, навчальні посібники, статті зі 
збірників «Комунальне господарство 
міст» , журналу «Світлотехніка та 
електроенергетика» тощо.  

Програма відкритого доступу, яку підтримує Університет, забезпечує користувачам 
доступ до ресурсів Цифрового репозиторію в режимі 24/7. 

 

На порталі Центру дистанційного 
навчання  розташовані: 1) навчальні курси 
по роботі в системі дистанційного навчання 
Moodle, на платформі якої працює сайт 
ЦДН; 2) навчальні курси для дистанційного 
і самостійного вивчення з дисциплін, що 
викладаються. Робота на сайті вимагає 
реєстрації (в поля логіна та пароля 
необхідно ввести свій идентифікаційний 
номер). У навчальних курсах в Moodle доступні: робочі програми; конспекти лекцій; 
лабораторні роботи; контрольні завдання; тести; результати контролю й оцінювання 
знань. 

Рекомендуємо завантажити мобільний додаток Универсітету – 
«BeketovUni» для Android. 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ДОЗВ ІЛЛЯ  

Студентське життя в Університеті цікаве і різноманітне: є безліч можливостей для 
реалізації Вашого накового, творчого, спортивног опотенціалу та лідерських якостей. 
Університет готує не просто фахівців  у своїй галузи, наші студенти — сильні, творчі 
особистості, характер та таланти якіх гартуються у стінах родної альма-матер.  
Потужний громадський рух та самоорганізація студентів Унівесртитету дозволяє не 
лише реалізувати власні організаторські здібності, але й отримати практичні навички 
управління, роботи в команді, комунікації. 

С ТУДЕН ТСЬКИЙ  КЛУБ  

Робота Студклубу спрямована на охоплення всіх напрямів сучасної культури та 
громадського життя. Участь у творчих колективах дає студентам змогу відчути 
впевненість у собі та своїх силах, набути досвід уміння спілкуватися, що сприяє 
успішності навчання. 

Колективи Студклубу постійно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, 
обласних та міських заходах та є призерами та лауретами провідних музичних та 
танцювальних конкурсів: 

• Вокальна студія «Bellissimo» – керівник Чеботкова Наталія Анатоліївна; 

• Театральний колектив «Свій театр» – керівник Котеленець Вікторія Віталіївна; 

• Колектив сучасного танцю «The Next» – керівник Бурак Олена Миколаївна;  

• Колектив східного танцю «Aisha» – керівник Мовлик Олександра Володимирівна; 

• Колектив бального танцю «Sky Dance» – керівник Мовлик О.В.; 

• Колектив народного танцю «Estradance» – керівник Радзінська Юлія Борисівна; 

• Театр танцю та цирку «Престиж» – керівник Орехова Катерина Геннадіївна; 

• Фольклорний колектив «Дана» – керівник Кипаренко Альона Миколаївна;  

• Вокальна студія «Atrium» – керівник Кондратьєва Анастасія Євгенівна; 

• Вокальній колектив «Bellijan» – керівник Мірошнікова Юлія Сергіївна. 
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У творчих конкурсах у 2018-2019 рр. Студклуб значно поширив географію участі 
своїх колективів: II Чемпіонат з фольклору «EVRO Folk» (Вінниця); «Жива 
вода» (Дергачі); «Хортиця –Серце Європи» (Запоріжжя); «Spring Kaleidoscope of 
Talents», «Крокове коло», «Співограй», «Студентська весна» (Харків); «Хай пісня 
скликає друзів» (Чернівці); «Український унісон», «The Challenger Championship», 
«Super star Fest» (Київ); «Зірки Львова» (Львів); «Містерій Купала з 
Варсавою» (Сковородінівка); III Чемпіонат з фольклору «EVRO Folk» (Чернівці). 

Здобутки клубу відзначено Дипломом Харківської 
міської ради. За якісну підготовку та високий 
рейтинг Студклубу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – 
почесне 2 місце – завідуючу Клубом Попову Галину 
Аркадіївну нагороджено дипломом Департамента у 
справах сім'ї, молоді та спорту. 

Най п л о п у л я р н ішими с е р е д с т у д е н т і в 
Університету є такі творчі конкурси, як: 1) конкурс 
талантів «Дебют» – дає змогу розкрити свої 
здібності першокурсникам, обрати подальший 
творчий шлях в одному з напрямів мистецтва або 
створити своє, аматорське об’єднання; 2) конкурси 
краси та творчості «Міс Університету» та «Містер 
Університету»; 3) конкурс пісні «Голос ХНУМГ»;        
4) турнір КВК «Кубок ректора». 

Студентська творчість – це «життєвий пульс» Університету, його гордість, а 
Студентський клуб є осередком реалізації творчих планів, визнання та розвитку 
талантів! 
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Контактна інформація: Графік роботи:

 #ХНУМГ_студклуб   (057) 707-33-24

   12:00 — 21:00

   понеділок — п’ятниця

  /stclub.beketova  

   фойє актового залу (центральний 
корпус, 5 поверх)
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МУЗ ЕЙНИЙ  КОМПЛЕКС  

Музейний комплекс Університету є невіддільним складником культурного життя 
Університету та його популярним культурно-освітнім центром. 

Головна мета Музею – збереження історичної, освітньої, наукової, інтелектуальної 
та культурної спадщини ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

У Музеї проводять урочисті заходи, екскурсії, різноманітні тематичні й художні 
виставки, камерні музейні вечори, музичні та поетичні салони, зустрічі з цікавими 
особистостями. 

Музей розташований на першому поверсі адміністративного корпусу Університету.  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СПОР Т  

В Університеті створено сприятливі умови для занять спортом і активного 
відпочинку. Діє сучасний Спортивний комплекс, загальна площа якого 
становить 6 тис. кв. м. Оздоровчим і масовим спортом в Університеті 
щорічно охоплено майже 2000 студентів і науково-педагогічних 
працівників.  

Спортклуб студентів Університету організовує та керує проведенням 
спортивних заходів та Спартакіади ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

В Університеті діють спортивні секції за такими різновидами спорту:  

• армспорт, атлетична гімнастика – тренер Заслужений майстер спорту 
України Безкоровайний Дмитро Олександрович; 

• боротьба вільна, боротьба греко-римська, дзюдо, самбо – тренер майстер 
спорту України Стеценко Денис Юрійович; 

• гандбол – тренер Смоляков Дмитро Олександрович; 

• гирьовий спорт – тренер Заслужений тренер України Галашко 
Олександр Іванович; 

• кікбоксинг – тренер Заслужений тренер України Гагарін Віталій 
Вікторович; 

• пауерліфтинг – тренер МСУ Звягінцева Ірина Миколаївна; 

• бадмінтон, настільний теніс – тренер Горошко Наталля Ігоревна; 

• баскетбол – тренер Кравчук Євген Володимирович; 

• волейбол – тренер Морозовський Олександр Леонідович; 

• футбол – тренер Кулаков Денис Валерійович; 

• аеробіка, черлідинг – тренер Борисенко Наталля Валеріївна; 

• шахи, шашки – тренер Смоляков Дмитро Олександрович. 

Колективними зусиллями студентів-спортсменів і співробітників Універси-
тету кафедри ФВіС і Спортивного клубу в 2018/2019 н.р. вдалося додати 
до скарбнички спортивних досягнень Університету 71 медаль чемпіонатів 
різного рівня, із них: 20 золотих, 21 срібна і 30 бронзових.  
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http://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://fvs.kname.edu.ua/index.php/ru/
http://scs.kname.edu.ua/index.php/ru/


На міжнародних змаганнях (чемпіонати та кубки світу, чемпіонати та кубки 
Європи, міжнародні турніри) завойовано 8 медалей: золотих – 2, срібних – 3, 
бронзових – 3. На Всеукраїнських змаганнях (чемпіонати України, кубки України та 
Універсіади) всього завойовано 16 медалей, з них: золотих – 5, срібних – 3, бронзових 
– 8). В обласних змаганнях (чемпіонати та кубки Харківської області, Спартакіада 
ЗВО) всього завоювали 47 медалей, з них: золотих – 13, срібних – 15, бронзових – 19. 

Спортивне життя Університету є частиною його соціального життя, фізичної 
культури та головним складником спортивно-виховного педагогічного процесу. 
Фізична культура є складником загальної культури Університету, спрямованої на 
зміцнення здоров’я студентської молоді та співробітників Університету, підвищення 
їхніх морально-вольових та інтелектуальних здібностей.  

Спорт – головна частина фізичної культури як спеціальна сфера досягнень студентів 
та співробітників Університету. Соціальна цінність спорту визначається його дієвим 
стимулюючим впливом на поширення елементів фізичної культури серед 
представників Університету. 
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Контактна інформація:

#ХНУМГ_спорт

  /sportknuue

  http://fvs.kname.edu.ua

  (057) 707-32-09

  203 спорт

http://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/
https://www.facebook.com/sportknuue/
https://www.facebook.com/sportknuue/


Г РАФ ІК  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ  НА  
2 019 / 2 0  НАВЧАЛЬНИЙ  Р І К   

Навчальний рік в Університеті складається з двох семестрів: осінього і весняного. 

Більш детальну інформацію щодо графіка навчального процесу можна отримати  
в Вашому деканаті. 

РОЗКЛАД  ДЗВ ІНК І В   
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Осінній семестр

1 вересня День знань. Початок осіннього семестру

2 вересня – 14 грудня Теоретичне навчання

16 грудня – 28 грудня
Підсумковий контроль  
(екзаменаційна сесія)

30 грудня – 18 січня Зимові канікули
Весняний семестр

20 січня Початок занять весняного семестру
20 січня – 16 травня Теоретичне навчання

18 травня – 6 червня
Підсумковий контроль  
(екзаменаційна сесія)

8 червня – 27 червня Навчальна практика
29 червня – 31 серпня Літні канікули

І пара 8.30–9.15 9.20–10.05
ІІ пара 10.15–11.00 11.05–11.50
ІІІ пара 12.35–13.20 13.25–14.10
ІV пара 14.20–15.05 15.10–15.55
V пара 16.05–16.50 16.55–17.40
VI пара 17.50–18.35 18.40–19.25



#BeketovUni 

 

 

Харківський національний університет міського господарства                      
імені О. М. Бекетова 

вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002 
Телефон: (057) 707-31-09 
Факс: (057) 706-15-54 

  /Beketov1922       /BeketovUni         
office@kname.edu.ua  

kname.edu.ua
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