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2019 рік у цифрах 

Подієва медіаактивність (круглі столи,  
конференції, конкурси, святкування тощо) 

         246 заходів у Календарі подій

15 промо-відео

Медіаактивність у соцмережах  
(Facebook, Instagram) 

        117 заходів 

136 прямих ефірів 

➤ 200 відео 

 95 фотоальбомів 

Публікаційна активність  
(ТБ, е-портали, журнали, газети) 

           63 публікації у ЗМІ 

8 статей на сайті МОН України 

34 відеосюжети на ТВ  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Дайджест подій  
у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 2019 рік 

06-22/01/2019 р. – стажування студентів факультету Інженерних мереж та 
екології міст в Німеччині, м. Мюнхен, в рамках впровадження Міжнародного 
волонтерського  проєкту  «Нові  можливості»  щодо  підтримки  соціально-
активної молоді зі Сходу України, вимушених переселенців, та ін. http://bit.ly/
2YqPV2P  

23/01/2019 р.  –  презентація  створення  CISCO  ACADEMY  –  Академії 
мережевих  технологій  на  базі  кафедри  Прикладної  математики  і 
інформаційних технологій http://bit.ly/2rfgP1M  

26/01/2019 р.  –  участь  співробітників  Наукової  бібліотеки  Університету  у 
Всеукраїнському  ВіКімарафоні  з  нагоди  15-річчя  української  Вікіпедії 
http://bit.ly/2Yqt5IN  

27/01–02/02/2019 – Міжнародна Зимова Школа Урбаністики «Інтегроване 
просторове  та  транспортне  планування»  на  кафедрі  Міського  будівництва 
http://bit.ly/38civd3 , http://bit.ly/340YUca  

28–29/01/2019 р.  –  Захист  дипломних  проєктів,  розроблених 
співробітниками  КП  «Харківводоканал»,  які  з  2016  року  проходили 
навчання  за  спеціалізованою  освітньою  програмою  «Водопостачання  та 
водовідведення».  Освітня  програма  розроблена  спільно  з  фахівцями  КП 
«Харківводоканал»  з  метою  підготовки  фахівців  підприємства  до 
впровадження  інноваційних  технологій  на  об’єктах  водопостачання  та 
водовідведення  м.  Харкова  та  області.  Питання  підготовки  фахівців 
підприємства  до  впровадження  інноваційних  технологій  було  підняте 
керівництвом КП «Харківводоканал» у 2015 році. http://bit.ly/35KMmqq  

січень  –  зустріч  студентського  активу  із  Народним  депутатом  України 
Валерієм Володимировичем Писаренком. На зустрічі піднімалися актуальні 
теми  стипендіального  забезпечення,  проживання  студентів  у  гуртожитках  та 
питання академічної мобільності. http://bit.ly/2uAXyZK  

29/01/2019 р. – ІІІ (Обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
навчального  предмету  «Екологія»  для  учнів  10-11  класів  Харківського 
регіону http://bit.ly/351nwTs , https://www.fb.com/events/2239582892976474/ 
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січень  2019 року –  прапор  Університету  встановлено  на  найвищій  точці 
України – горі Говерла http://bit.ly/36b4Dh3  

лютий 2019 р. – вперше в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбулася професійна 
атестація  осіб,  які  мають  намір  провадити  діяльність  із  сертифікації 
енергетичної ефективності. Згідно з угодою між Держенергоефективності та 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, а також відповідно до ст. 9 Закону України «Про 
енергетичну  ефективність  будівель»,  в  Університеті  було  створено 
атестаційну комісію, діяльність якої спрямована на професійну атестацію осіб, 
які  мають  намір  здійснювати  діяльність  із  сертифікації  енергоефективності 
будівель  та  обстеження  інженерних  систем.  http://bit.ly/2OYUH4D , http://
bit.ly/2YvkdS7 

06/02/2019  р. –  вручення  дипломів  магістрам  за  спеціальністю  281 
«Публічне  управління  та  адміністрування»,  які  навчалися  за  освітньою 
програмою  «Адміністративне  управління  об’єднаними  територіальними 
громадами». Освітня програма розроблена робочою групою Університету під 
керівництвом ректора Бабаєва В. М. спільно з Харківською обласною радою. 
Мета  програми  –  підготовка  висококваліфікованих  фахівців,  які  спроможні 
забезпечити сталий розвиток ОТГ на основі ресурсного потенціалу територій, 
ефективної  реалізації  місцевих  ініціатив  та  конструктивної  взаємодії  влади, 
бізнес-структур,  громадських  організацій.  Ідея  підготовки  фахівців  з 
адміністративного  управління  об’єднаними  територіальними  громадами 
виникла  у  зв’язку  з  реалізацією  реформи  місцевого  самоврядування  та 
територіальної організації влади в Україні https://www.kname.edu.ua/index.php/
events/101 , http://bit.ly/34X4xtu  

06/02/2019  р.  –  зустріч  з  мером  міста  Сарафанд (Ліван)  Алі  Хайдаром 
Халіфе в рамках Школи розвитку «Мер міста» http://bit.ly/2YqSBNV  

07/02/2019 р.  –  майстер-клас  у  рамках  Молодіжної  академії 
профспілкового активу: грантрайтінг для чайників  

07/02/2019  р.  –  вручення  дипломів  співробітниками  КП 
«Харківводоканал»http://bit.ly/351goqe  

12/02/2019 р. – Засідання  Харківської  обсласної  студентської  Ради http://
bit.ly/2s2Bjuw  
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лютий – квітень 2019 р. – цикл лекцій від фахівців ДП «НЕК «Укренерго» 
для  студентів  магістерської  програми  «Магістральні  електричні  мережі: 
управління, експлуатація та розвиток», розробленої Університетом спільно з 
фахівцями-практиками компанії 

21/02/2019 р.  –  Презентація  роботи  Гендерного  центру  Університету  на 
форумі «Місто твоїх можливостей» в рамках реалізації гендерної ініціативи 
«Гендерний  паспорт  м.  Харкова  2018». Також презентовано проєкт Школи 
толерантності  http://bit.ly/344e9kZ 

 
23/02/2019 р.  – підведення  підсумків  Харківського  обласного  відкритого 
студентського  конкурсу  на  кращу  проєктну  пропозицію  пам’ятника 
Захисникам України (учасникам АТО). ЗВО, які взяли участь у Конкурсі: 
Харківська  державна  академія  дизайну  та  мистецтв;  ХНУМГ  ім.  О.М. 
Бекетова; Харківський національний університет будівництва та архітектури. 
За  результатами  рішення  Конкурсного  журі  три  проєкти-переможці  будуть 
реалізовані в районах Харківської області – Вовчанському, Краснокутському 
та м. Чугуїв. http://bit.ly/2s0ZvO3. Результати конкурсу тут http://bit.ly/2PmtiIL  

27/02/2019  р.  –  відкрито  Лабораторний  центр  «CENTR  CERAMIC 
LABORATORY».  Центр  створено  у  рамках  договору  про  партнерство  та 
співпрацю  між  ХНУМГ  ім.  О.М.  Бекетова  і  ПАТ  «Харківський  плитковий 
завод».  Особливість  Центру  –  проведення  дослідних  інноваційних  робіт  з 
використанням можливостей Університету для поліпшення якості керамічної 
плитки,  розробки  енерго-  та  ресурсозберігаючих  технологій.  Структура 
Центру:  науково-дослідна  лабораторія;  навчально-освітня  лабораторія 
кераміки та технологічна лабораторія керамічних матеріалів. На базі кафедри 
Хімії  та  інтегрованих  технологій  відкрито  нову  дуальну  магістерську 
програму «Технології та дизайн кераміки та скла», яка включає дві основні 
складові:  аудиторно-лабораторну  підготовку  в  Університеті  та  одночасне 
працевлаштування студентів як стажерів на «ХПЗ» https://www.facebook.com/
events/2131321763845886/ 

01/03/2019 р. –ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – учасник міжнародного онлайн-
марафону WikiGap Challenge 2019 http://bit.ly/344e9kZ  

02/03/2019 р. – IV міський науково-практичний конкурс для учнів 10-11-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова http://bit.ly/2OZRZvD  
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04-09/03/2019 року – виставка робіт «Не жіноча справа», створена в рамках 
відкритого  конкурсу  для  молодих  ілюстраторів,  ініційованого  Національним 
Демократичним  Інститутом  та  Українським  Жіночим  Конгресом  в  рамках 
проекту «Підвищення видимості жінок та боротьба з ґендерними стереотипами 
у національній та місцевій політиці України» за підтримки Уряду Швеції та в 
межах кампанії проекту «Повага» у партнерстві з Благодійним Фондом «Добра 
листівка» наприкінці 2016 року». http://bit.ly/350axBG  

06-07/03/2019  р. – академічний  візит  проректора  Університету  в  Новій 
Гориці (Словенія) професора Младен Франко http://bit.ly/2P0ZaDX  

13/03/2019 р. – зустріч із головою Чкаловської об’єднаної територіальної 
громади  В.  Д.  Соловйовим  в  рамках  Школи  розвитку  «Мер  міста»  http://
bit.ly/2Yr7OP7  

13/03/2019 р.  – презентація  міжнародного  наукового  проекту  «Практики 
саморепрезентації  багатонаціональних  міст  в  індустріальну  і 
постіндустріальну  добу»,  орієнтованого  на  дослідження  символічного 
простору  міст  України. Реалізується  за  підтримки  Програми  імені 
Ковальських та Програми вивчення сучасної України Канадського інституту 
українських  студій  Альбертського  університету  (Едмонтон,  Канада)  http://
bit.ly/2Ys5WG3  

14/03/2019 року – Гран-прі «Лідер вищої освіти України» та Золота медаль 
за  інноваційну  розробку  «Упровадження  в  освітній  процес  закладу  вищої 
освіти  технології  машинного  навчання  на  базі  сервісу  MICROSOFT AZURE 
MACHINE  LEARNING  як  складової  підвищення  якості  підготовки 
кваліфікованих  кадрів»  на  Х  Міжнародній  виставці  «Сучасні  заклади 
освіти» та ІХ Міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» http://
bit.ly/355HgFS  

18/03/2019 р.  – спільно  з  партнерами  ГО  «Харківське  Жіноче  Об'єднання 
«Сфера» проведено інформаційну сесію «Права гомосексуальних людей в 
Україні» http://bit.ly/2Pmtesv  

21/03/2019  р.  –  відкрито  «Laboratory  «Paints.  Varnishes.  Coatings». 
Лабораторію  створено  за  підтримки  АТ  «Трест  Житлобуд-1»  з  метою 
запровадження  дуальної  форми  освіти  та  формування  ключових 
компетентностей  випускників  відповідно  до  освітньої  програми  підготовки 
фахівців  у  галузі  створення  композиційних  матеріалів  для  будівництва, 
промисловості  та  дизайну.  За  своїм  функціональним  призначенням  та 
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забезпеченням науково-дослідним і випробувальним обладнанням лабораторія 
є унікальною, тобто вона не має аналогів у жодному закладі вищої освіти та 
промисловому  підприємстві  України.  На  базі  кафедри  Хімії  та  інтегрованих 
технологій  відкрито  нову  магістерську  програму  «Технологія 
композиційних  матеріалів  для  промисловості  та  дизайну»  https://
www.fb.com/events/2211450232516949/ 

21/03/2019 р. – ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з «Управління 
проектами» http://bit.ly/2s4EoKy  

25-29/03/2019 р. – Освітній марафон Spring stream 

28/03/2019 р.  –  в  рамках  реалізації  проєкту  «Розробка  курсу  на  зміцнення 
місцевого самоврядування в Україні», який реалізує Асоціація міст України за 
підтримки  USAID,  проведено  практикум  із  застосування  законодавства  в 
Харківському  РВ  АМУ  на  тему  «Механізми  підвищення  ефективності 
управління земельними ресурсами. Проблемні питання у сфері земельних 
відносин». У  засіданні  взяли  участь  голови  міських  та  селищних  рад 
Харківської області, експерти Центру регіонального розвитку ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова та науковці Університету. http://bit.ly/2rpNzoP  

28/03/2019 р.  –  зустріч  з  представниками  Харківського  регіонального 
відділення  Всеукраїнської  асоціації  органів  місцевого  самоврядування 
«Асоціація міст України» 

березень  2019  р. – перемога  творчих  колективів  Студклубу  ХНУМГ  ім. 
О.М Бекетова на «Студентській весні-2019» http://bit.ly/2PmtPuf  

березень  2019  р.  – ХНУМГ  ім.  О.М.  Бекетова  –  переможець  ІІ  етапу 
Проєкту  «Вища  освіта  України»,  який  реалізується  за  підтримки 
Європейського інвестиційного банку та Північної екологічної фінансової 
корпорації. Мета реалізації Проєкту – масштабна термомодернізація будівель 
та  інженерних  систем  Університету  у  рамках  співпраці  з  європейськими 
партнерами. Оцінка  заявок  здійснювалася  незалежними  консультаційними 
компаніями CES clean energy solutions та iC consulenten Ukraine. Перемога у 
конкурсі  стала  результатом  системної  роботи  Університету  із  підвищення 
енергоефективності,  наявності  команди  висококваліфікованих  фахівців-
енергоменеджерів  та  досвіду  реалізації  аналогічних  проєктів  http://bit.ly/
2Ysrdzh  
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03-24/04/2019 р.  –  молодіжний  фестиваль  #БекетовУрбанФест. Мета  – 
презентація  іміджу  міста  Харкова  як  потужного  туристського,  освітнього, 
промислового,  інноваційного  бізнес-центру,  який  не  лише  активно 
розвивається,  але  й  зберігає  свою  архітектурну  спадщину  —  історичний 
архітектурний  образ,  створений  провідним  українським  архітектором  О.М. 
Бекетовим https://www.facebook.com/events/315441769143498/ 

03/04/2019 – Ярмарок  молодіжних  можливостей  «Beketov  Opportunity 
Space»  

04-05/04/2019  р. – Міжнародний  науково-практичний  (презентаційно-
навчальний) семінар «Сучасні технології навчальної діяльності викладача 
закладу  вищої  освіти».  Захід,  ініційований  кафедрою  Мовної  підготовки, 
педагогіки та психології, пройшов за партнерської участі фахівців із Інституту 
модернізації  змісту  освіти  України,  Південно-Моравського  центру 
міжнародної  мобільності  (м.  Брно,  Чеська  республіка),  НТУ  «ХПІ»  (м. 
Харків), ХНПУ імені Г. С. Сковороди (м. Харків), ХНАДУ (м. Харків) http://
bit.ly/2RuzwJx  

06/04/2019  р. – WorkShop  на  тему  «Створення  велосипедної 
інфраструктури у місті Харків» http://bit.ly/38cMHVg  

06-07/04/2019 – регіональний тренінг з питань забезпечення якості освіти 
від Української асоціації студентів. За підсумком більше 50 студентів склали 
тестування  і  долучилися  до  команди  експертів  зі  всієї  України  http://bit.ly/
38glOQa  

07/04/2019  р.  – перемога  колективу  «Bellijan»  у  II  Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі мистецтв «Зірки Львову», м. Львів http://bit.ly/2Rvo8x0  

14/04/2019 р.  – День  відкритих  дверей  у  форматі BeketovOpenSpace http://
bit.ly/2LuZYPc https://www.facebook.com/events/641581839595175/ 

09-10/04/2019 р. – Міжнародна Конвенція Асоціації викладачів англійської 
мови  TESOL-Україна  в  Харкові.  Близько  200  вчителів  середніх  шкіл  і 
викладачів  ЗВО  з  16  регіонів  України.  Серед  закордонних  гостей  – 
Регіональний  Офіцер  з  питань  викладання  англійської  мови  в  Україні, 
Молдові,  Арменії  та  Азербайджані  Джон  Сільвер,  а  також  викладачі-
методисти англійської мови, що працюють при Посольстві США. Спеціальна 
гостя  конвенції  – тренер  Міжнародної  асоціації  викладачів  англійської  мови 

�8

http://bit.ly/38cMHVg
http://bit.ly/38glOQa
http://bit.ly/38glOQa
http://bit.ly/2Rvo8x0
http://bit.ly/2LuZYPc
http://bit.ly/2LuZYPc
https://www.facebook.com/events/641581839595175/


#BeketovUni

TESOL, доктор Холлі Арнольд (університет Кіннесо, Джорджія) http://bit.ly/
2LuzmOw  

11/04/2019 р. – V студентський форум «Молоді дослідники в глобальному 
світі:  перспективи  та  виклики».  В  роботі  форуму  взяли  участь  116 
студентів, аспірантів та молодих викладачів з 8 регіонів України і 7 середніх та 
вищих  навчальних  закладів  Харкова.  На  пленарному  засіданні  виступили 
викладач-методист Посольства США в Україні доктор Луіс Переа та викладач-
методист  Посольства  США  в  Молдові  доктор  Грейс  Ліу,  які  розповіли  про 
розповсюдження  англійської  мови  в  світі  та  її  роль  в  процесах  глобалізації 
http://bit.ly/2rpQVYX  

12/04/2019 р. – перемога студентів 3 курсу факультету АДОМ (3 місце) у 
Національному  етапі  щорічного  архітектурного  конкурсу  конкурсу 
«Проєктування  мультікомфортного  будинку  Saint-Gobain-2019»  http://
bit.ly/353hx0s  

16/04/2019  р.  – підписано  Угоду  про  співпрацю  між  ХНУМГ  ім.  О.М. 
Бекетова, в особі ректора професора Бабаєва Володимира Миколайовича 
та  Куп’янською  міською  радою  Харківської  області,  в  особі  секретаря 
Міської  ради,  виконуючого  обов’язки  Куп’янського  міського  голови 
Говорова Валерія Станіславовича. Предмет Угоди – розвиток партнерських 
відносин, спільна розробка та реалізація проектів і програм, які орієнтовані на 
благоустрій  території,  вдосконалення  містобудівної,  архітектурної  та 
ландшафтної  зони  м.  Куп’янськ,  а  також  підвищення  його  туристичної 
привабливості. http://bit.ly/38jiRhN  

16/04/2019 р. – міжрегіональний практичний семінар «Енергоефективність 
в  громадах:  нові  виклики,  нові  можливості».  Захід  проводиться  за 
ініціативою  Харківської  обласної  ради  як  територіального  координатора 
Проекту ЄС «Угода мерів – Схід», Асоціації органів місцевого самоврядування 
Харківської області та за інституційної підтримки Проекту ЄС «Угода мерів – 
Схід» в Україні. http://bit.ly/353hbqE  

18/04/2019  р.  –  презентація  загальноукраїнського  культурологічного 
видавничого  проекту,  здійсненного  видавництвом  «Київ  –  Париж  – 
Дакар» за сприяння Міністерства культури України та Інституту літератури 
ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України, присвяченого життєвій, 
творчій  та  науковій  спадщині  видатної  української  родини  Пилипенків.  За 
активної  участі  музею  Університету,  у  здійсненні  проекту  брали  участь: 
доньки Сергія Володимировича Пилипенка – професор-славіст Ася Гумецька 
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(Мічиганський  університет,  США),  митець  –  скульптор  і  поет  –  Міртала 
Пилипенко  (США).  Міністерство  культури  України,  Інститут  літератури  ім. 
Т.Г.  Шевченка  Національної  академії  наук  України,  Національна  бібліотека 
України  ім.  В.І.   Вернадського,  Національний  музей  Тараса  Шевченка, 
Національний музей літератури України, Центральний державний історичний 
архів України, м. Київ (ЦДІАК України), Державний архів м. Києва (ДАК), 
Центральний  державний  архів-музей  літератури  і  мистецтва  України 
(ЦДАМЛМ України), Музей української діаспори, Національний університет 
«Острозька  академія»,  Київський  національний  університет  ім.  Тараса 
Шевченка,  Національний  центр  ділового  та  культурного  співробітництва 
«Український  дім»,  Видавництво  «Київ  —  Париж  —  Дакар»  http://bit.ly/
33ZzhZs  

23/04/2019 р.  –  ХІІ  Всеукраїнська  студентська  науково-технічна 
конференція «Сталий розвиток міст» (84-та студентська науково-технічна 
конференція  ХНУМГ  ім.  О.М.  Бекетова).  В  конференції  прийняли  участь 
1028 студентів, у т.ч. з інших ЗВО: Харківського національного автомобільно-
дорожнього  університету;  Харківського  національного  технічного 
університету  сільського  господарства  імені  Петра  Василенка;  Харківського 
національного  університету  радіоелектроніки;  Дніпровського  державного 
технічного  університету;  Харківського  національного  економічного 
університету  імені  Семена  Кузнеця;  Харківського  державного  університету 
харчування і торгівлі: Навчально-наукового інституту ресторанно-готельного 
бізнесу  Донецького  національного  університету  економіки  і  торгівлі  імені 
Михайла  Туган-Барановського;  Чернівецького  національного  університету 
імені  Юрія  Федьковича;  Харківського  національного  університету 
радіоелектроніки http://bit.ly/38cQ7Y6  

25/04/2019 р. – традиційний щорічний відкритий турнір з армспорту серед 
студентів ЗВО I–IV рівнів акредитації, присвячений пам'яті Заслуженого 
тренера України Клочка Валерія Михайловича під егідою ГО УФА http://
bit.ly/33SugSs  

24/04/2019 р.  –  ХІІІ  Регіональний  науковий  конкурс  молодих  вчених 
«Гендерна  політика  очима  української  молоді»  https://www.facebook.com/
events/832060063796147/ , http://bit.ly/2PqPgdX  

07/05/2019 р. – святковий захід та презентація монографії Н. Тріпутіної «У 
двобої  з  небуттям:  Комунальне  господарство  Харкова  у  роки  Другої 
світової  війни» напередодні  Дня  пам’яті  і  примирення  та  Дня  Перемоги  над 
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нацизмом  у  Другій  світовій  війні  https://www.facebook.com/events/
1284559231694611/ 

14/05/2019 р. – зустріч з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею  

14–16/05/2019 р. – форум «LIGHTFORUM 2019» і VII міжнародна науково-
технічна  конференція  «Актуальні  проблеми  світлотехніки» http://bit.ly/
2LVzn0i , ht tps : / /www.facebook.com/events /2118912848164630/?
active_tab=discussion 

14/05/2019 р.  – відкрито  лабораторію Інтелектуальних  систем  освітлення 
кафедри Світлотехніки і джерел світла ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. В заході 
взяли  участь  –  ректор  Університету  Бабаєв  В.М.,  завідувач  кафедри  СДС 
професор  Неєжмаков  П.І.,  викладачі  та  учасники  «LIGHTFORUM 2019». 
Серед  почесних  гостей  –  представник  Національної  комісії  з  регулювання  в 
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в Харківській області 
Без’язичний  В.Ф.  ,керівники  підприємств  життєзабезпечення  міста  – Куян 
О.В., Марценюк Є.О., Білецький І.В. та ін. http://bit.ly/35078CL  

18/05/2019 р.  –  День  випускника  ХНУМГ  ім.  О.М.  Бекетова-2019 https://
www.facebook.com/events/351100432408311/ 

17/05/2019 р. – урочисте засідання Вченої ради з нагоди святкування Дня 
науки в Україні http://bit.ly/38gpEsy  

22/05/2019 р.  –  зустріч  ректора  Університету  В.М.  Бабаєва  з  гостями 
конференції «Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій» кафедра 
Економіки  підприємств,  бізнес-адміністрування  і  регіонального  розвитку 
розпочала  роботу  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Сучасні 
тренди розвитку урбанізованих територій» http://bit.ly/2PkZ4pC 

28/05/2019 р. – свято до Європейського дня парків  

29/05/2019 р.  – вручення С.  Черновим  сертифікатів з  енергоменеджменту 
представникам  міст-підписантів  «Угоди  мерів».  Навчання  проводилося  на 
базі  ХНУМГ  імені  О.  М.  Бекетова  для  старост  та  представників  громад 
Харківщини. http://bit.ly/2DTPUei  

30/05/2019  р.  –  Співпраця  ХНУМГ  ім.  О.  М.  Бекетова  з  Німецькою 
федеральною  компанією  «GIZ».  вперше  з  офіційним  візитом  до  Харкова 
приїхав  координатор  сектору  енергоефективності,  директор  проекту 
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«Реформи  в  сфері  енергоефективності  в  Україні»  німецької  федеральної 
компанії  GIZ  -  Джордж  Крістодореску.  Разом  із  заступником  директора 
проекту «Енергоефективність у громадах» Імою Хренова-Шимкіною Джордж 
Крістодореску відвідали ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та зустрілися з ректором 
Університету – Володимиром Бабаєвим. 

31/05/2019  р. – урочисте  вручення  дипломів  магістрам  факультету 
Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва. Привітали випускників 
Ректор  Університету Володимир  Бабаєв, почесні  гості – депутат  Верховної 
Ради  України Олександр  Грановський та  головний  архітектор  міста  Харкова 
Тетяна Поліванова http://bit.ly/2OWxShX  

травень  2019 р.  –  офіційні  прапори  Університету  та  кафедри  Туризму  і 
готельного господарства були підняті на антарктичній станції «Академік 
Вернадський» під  час  ХХІІ  Української  антарктичної  експедиції.  Унікальна 
подія відбулась за сприяння Харківського обласного туристсько-спортивного 
союзу, членами якого є більшість науково-педагогічних працівників кафедри 
Туризму і готельного господарства http://bit.ly/38iFO4C  

11/06/2019  р.  –  підписання  Угоди  про  співробітництво  й  відкриття 
лабораторії  «Інтернет  речей»  з  ІТ-компанією  СНІ  SOFTWARE  на  базі 
кафедри Прикладної математики і інформаційних технологій ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова. http://bit.ly/2DXzmT0 

12/06/2019 р.  –  перемога  студентів  Університету  у  Міському  конкурсі 
студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив» http://bit.ly/
3508eOT  

12/06/2019 р. – Спільна нарада з Департаментом освіти Харківської міської 
ради.  Підведено  підсумки  роботи  Шкіл  розвитку,  освітньої  платформи 
«Шкільний омбудсмен» http://bit.ly/2Rttdpq  

07/08/2019  р.  –  зустріч  із  представниками  ТОП-менеджменту  провідних 
будівельних  корпорацій  Харківської  області,  яка  була  присвячена 
реалізації  інноваційного  для  української  вищої  школи  проєкту  – 
впровадженню  системи  дуальної  освіти  для  студентів-будівельників. 
Реалізація проєкту стала можливою завдяки плідній співпраці Університету із 
провідними будівельними компаніями Харківщини, серед присутніх на зустрічі 
компаній,  які  стануть  у  майбутньому  базою  для  проведення  освітнього 
експерименту:  АТ  «Трест  «Житлобуд-1»;  АТ  «Житлобуд-2»;  ТОВ 
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Стальконструкція;  Інвестиційно-будівельна  компанія  «Авантаж»  ТОВ 
Будмонтажсервіс; ТОВ Битбудсервіс http://bit.ly/2qukt7o  

21/08/2019 р. – вперше на базі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбулося відкриття 
обласної літньої біологічної школи (наукові відділення «Хімія та біологія», 
«Екологія та аграрні науки»), яку проводить КЗ «Харківська обласна Мала 
академія наук Харківської обласної ради». Учасників літньої школи привітали 
ректор  ХНУМГ  ім.  О.М.   Бекетова  проф.  В.М.   Бабаєв,  директор  КЗ 
«Харківська  обласна  МАН» В.В.  Луніна,  завідувач  кафедри  водопостачання, 
водовідведення  і  очищення  вод  проф.  Д.В.  Сталінський  та  декан  факультету 
Інженерних мереж та екології міст доц. В.О. Ткачов. http://bit.ly/2LwO7Ae 

05/09/2019 р. – ХНУМГ імені О.М. Бекетова – переможець Міжнародного 
будівельного  конкурсу  European  Award,  м.  Варшава  (Польща). Проєкт 
реконструкції  нежитлової  будівлі  по  пр.  Тракторобудівників,  144  під 
Регіональний  центр  надання  адміністративних  послуг,  розроблений  ХНУМГ 
ім.  О.  М.  Бекетова,  отримав  Головний  приз  ІІІ  Міжнародного  будівельного 
конкурсу  –  звання  «Європейська  нагорода-2018»  у  категорії  «Громадські 
будівлі», спеціальну нагороду Національної спілки архітекторів, а також приз 
від Польсько-Української торговельної палати. http://bit.ly/2k2Ydye  

10/09/2019 р. – відкрито навчально-наукову лабораторію «Інтернет речей».  
Відкриття  лабораторії  –  перший  важливий  етап  створення 
багатофункціонального  навчального  центру  компанії  CHI  SOFTWARE  в 
Університеті. В  заході  прийняли  участь  –  ректор  В.М.   Бабаєв,  президент 
компанії CHI SOFTWARE Є.З. Черняк, перший проректор університету, проф. 
Г.  В.  Стадник,  проректор  Університету  з  наукової  роботи  професор  М.  К. 
Сухонос,  СЕО  компанії  CHI  SOFTWARE  А.   П.  Кудряшов,  начальник 
інформаційно-обчислювального  центру  Університету,  професор  М.  П.  Пан, 
декан  факультету  Менеджменту,  професор  І.М.Писаревський,  завідувач 
кафедри  Прикладної  математики  і  інформаційних  технологій,  професор 
М.В.   Новожилова,  викладачі  та  студенти  Університету.  Призначення 
лабораторії:  проведення  лекційних  та  лабораторних  занять  з  предметів 
«Інженерія  проектування  програмно-технічних  комплексів  на  базі 
промислових  контролерів»,  «Програмування  систем  автоматизації  складних 
технологічних  об’єктів»,  «Програмування  мікроконтролерів»;  розвиток 
технічних  навичок  студентів  з  програмування  контролерів  Raspberry  Pi  і 
Android Sense; виконання реальних проектів на вирішення завдань сучасного 
великого міста та його інфраструктурних складових  http://bit.ly/2DUmWen 
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20/09/2019 р.  –  флеш-моб  до  Міжнародного  дня  студентського  спорту  в 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова http://bit.ly/2YsohTg  

21/09/2019 р.  – Ніч  науки  в  ХНУМГ  ім.  О.М.  Бектова  «Науковий  мікс» 
http://bit.ly/38l0FEP, https://www.facebook.com/events/447180815884252/  

Участь ректора Університитету Баваєва В.М. і студентів в акції «Мистецтво 
об’єднує молодь» http://bit.ly/351qck2  

21/09/2019  р.  –  Дні  європейської  спадщини  в Музейному  комплексі 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова http://bit.ly/2Ruwm8l 

01–03/10/2019  р.  –  круглий  стіл  «АБІС  Коha.  Аспекти  впровадження  в 
Україні» у Науковій бібліотеці ХНУМГ ім. О. М. Бекетова http://bit.ly/38ilJvy 

03/10/2019  р.  –  перемога  Університету  у  конкурсі  Проєкту  «Реформи 
енергоефективності  в  Україні»,  що  виконується  Німецьким  товариством 
міжнародного  співробітництва  (GIZ)  за  дорученням  Уряду  Німеччини  http://
bit.ly/2Pqpnuq  

18/10/2019  р.  –  85-річчя  зі  дня  заснування  кафедри  вищої  математики 
http://bit.ly/33SDMVG  

21-25/10/2019 р.  – на  базі  ХНУМГ  ім.  О.М.  Бекетова  кафедрою  Міського 
будівництва  проведено  Міжнародний  WORKSHOP на  тему  «Створення 
велосипедної інфраструктури у місті Харків» http://bit.ly/2Rrgzax  

17/10/2019 р. – Спортивне свято, присвячене 85 річниці створення кафедри 
фізичного виховання і спорту http://bit.ly/2RxF5qr  

17/10/2019 року  – зустріч  з  генеральним  директором  Microsoft в  Україні 
(Country Manager of Microsoft Ukraine), Яном Пітером де Йонг (Jan Peter 
De  Jong).  Лекція-презентація  на  тему:  «Цифрова  трансформація  у  ЗВО  за 
допомогою  Штучного  Інтелекту  (Digital  Transformation  in  Higher Education 
with Artificial Intelligence)». 

17.10.2019  року  –  перемога  в  огляді-конкурсі  архітектурних  проектів  і 
реалізованих об’єктів «Премія Національної спілки архітекторів України» 
за  проект  «Реконструкція  будівлі  по  проспекту  Тракторобудівників,  144 під 
центр  адміністративних  послуг»  https://www.facebook.com/events/
588117151957117/
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22/10/2019  р.  – почесне  звання  «ЛІДЕР  ІННОВАЦІЙ  В  ОСВІТІ»  за 
інноваційну  розробку  «Розробка  та  впровадження  моделі  бізнес-процесів 
цифрової трансформації закладів вищої освіти» та Золота медаль за наукову 
роботу  «Розробка  та  впровадження  інтелектуальних  чат-ботів  в  освітню 
діяльність закладів вищої освіти» на ХІ Міжнародній виставці «Інноватика в 
сучасній  освіті» та  Х  Міжнародній  виставці  освіти  за  кордоном  «World 
Edu» http://bit.ly/36gJUsv  

24/10/2019  р.  – ІТ-фест  та  Ярмарок  студентських  можливостей.  Проєкт 
об’єднав провідні ІТ компанії України, серед яких ІТ кластер, Sigma SoftWare, 
SoftServe,  E-pam,  CHI  Software,  NIX,  Global  logic.  Мета  –  презентація 
можливостей ІТ-освіти для молоді, формування додатково «м’яких навичок» 
для  підвищення  конкурентоздатності  студентів  ІТ-спеціальностей  на  ринку 
праці.  У  рамках  проєкту  було  проведено  круглий  стіл  «Виклики  та 
перспективи  ІТ  освіти  в  Україні»,  присвячений  актуальним  питанням 
розвитку  співпраці  між  закладами  вищої  освіти  та  ІТ-бізнесом.  Підписано 
договори  про  співпрацю  між  ХНУМГ  ім.  О.М.  Бекетова  та  компаніями 
Sigma SoftWare та  SoftServe http://bit.ly/2PqPUIj , https://www.facebook.com/
events/2402491140021654/ 

24/10/2019  р.  –  Велика  Рада  старшокласників  за  участі  представника 
Уповноваженого  Верховної  Ради  України  у  східних  регіонах  Сергія 
Красноперова  та  народного  депутата  Верховної  Ради  України  Дмитра  
Микиші. Урочисте відкриття шкіл розвитку – спільного проєкту ХНУМГ 
ім.  О.  М.  Бекетова  і  Департаменту  освіти  Харківської  міської  ради:  «Мер 
міста»  (модулі  «Start  Up  School»;  «Школа  розвитку  маркетингових 
комунікацій»;  «Сучасний  лідер»);  «Освітня  платформа  «Шкільний 
омбудсмен»; «Європейські урбаністичні студії»; «Юний інспектор з безпеки» 
https://www.facebook.com/events/2465831540351898/ 

29/10/2019 р.  – підписано  Меморандум  про  співпрацю  ХНУМГ  ім.  О.  М. 
Бекетова та «Групою Провіденс», Торонто. «Група Провіденс» - канадське 
освітянське агентство та професійна бізнес-консалтингова компанія з надання 
B2B  послуг.  Головною  мета  Меморандуму  – здійснення  науково-дослідної 
діяльності  та  впровадження  спільних  програм  з  вишами,  організаціями  та 
компаніями  Канади,  а  також  сприятимуть  роботі  Українсько-Канадського 
культурно-освітнього центру, який функціонує в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
http://bit.ly/2Yp3902  
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29/10/2019 р.  – зустріч  студентів  із  головним  диригентом  та  директором 
Харківської  філармонії  Юрієм  Янко  в межах  проєкту  ХНУМГ  ім.  О.М. 
Бекетова «Досягнемо успіхів разом» http://bit.ly/2sVgvWm  

7-8/11/2019 р. – Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 
80-річчю  кафедри  хімії  та  інтегрованих  технологій  ХНУМГ  ім.  О. 
М.   Бекетова  «АКТУАЛЬНІ  ПИТАННЯ  ХІМІЇ  ТА  ІНТЕГРОВАНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ» http://bit.ly/38gAXB0  

14/11/2019 р. – науково-практична конференція (дискусійний майданчик) 
«Ідея  університету  в  сучасній  філософській  думці» до  80-річного ювілею 
кафедри  Філософії  і  політології  ХНУМГ  ім.  О.М.  Бекетова  https://
www.facebook.com/events/2541184059303443/ 

18/11/2019  р.  –  пізнавальна  лекція-концерт  «Л.  Бетховен:  таємниці  та 
парадокс» в межах Музичного фестиваля «Класика для молоді». Фотозвіт 

20-21/11/2019 р.  –  V  Всеукраїнська  науково-практична  конференція 
«Спадщина університету. Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість» 
http://bit.ly/36hmVgV  

20/11/2019 р. – підписано Угоду про співпрацю між навчальним закладом 
та  АТ  «Турбоатом».  Документ  підписали  ректор  Університету  Володимир 
Миколайович  Бабаєв  і  генеральний  директор  «Турбоатома»  Віктор 
Георгійович Суботін. Мета – взаємодія Університету і «Турбоатома» в питанні 
інтеграції  наукового,  освітнього  і  виробничого  потенціалу  для  виконання 
спільних  науково-дослідних,  освітніх  проєктів  та  робіт  інноваційного 
характеру  з  пріоритетних  напрямків  розвитку  науки,  техніки  і  технологій  в 
сферах  енергетичної  інженерії,  автоматизації  технологічних  процесів, 
зокрема, рішення задач енергоефективності http://bit.ly/38gheBK 

22/11/2019 р. –  проведення  на  базі  ХНУМГ  імені  О.М.  Бекетова  І  етапу 
Всеукраїнського Конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук 
України http://bit.ly/33VwccN  

22/11/2019  р.  –  на  засіданні  загальних  зборів  ГС  «Асоціації  українських 
виробників  лакофарбової  промисловості  Університет  одержав  сертифікат, 
який підтверджує, що кафедра хімії та інтегрованих технологій ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова є асоційованим членом Громадської спілки «Асоціації 
українських  виробників  лакофарбової  промисловості»  http://bit.ly/
341iyEW 
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26/11/2019  р.  –  стартова  конференція  з  нагоди  відкриття  проєкту 
«ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ  ХАБ  –  платформа  для  підготовки 
кваліфікованих  фахівців  у  сфері  енергоефективності».  Подія  зібрала 
представників  закладів  вищої  та  професійної  освіти,  експертів  у  сфері 
енергоефективності,  представників  великого  та  середнього  бізнесу  https://
www.facebook.com/events/505871790276793/ 

27/11/2019  р.  – відкриття  спортивного  снаряду  «Удаль»,  розробленого 
почесним  професором  ХНУМГ  ім.  О.М.  Бекетова  П.  Воловником  території 
спорткомплексу  Харківської  гімназії  №116  (вул.  Культури,  22)  http://bit.ly/
2KXa2As  

листопад  2019  р.  –  Міжнародний  WORKSHOP  на  тему  «Створення 
велосипедної інфраструктури у місті Харків» 

05/12/2019  р.  –  урочисте  зібрання  з  нагоди  50-річчя  Центрального 
державного  науково-технічного  архіву  України.  Захід  зібрав  вищого 
керівництва  Державної  архівної  служби  України,  високопосадовців  з 
Міністерства юстиції України, очільників області та міста. Фотозвіт 

10/12/2019  р.  –  V  творчий  конкурс  вокалістів  «Голос  ХНУМГ-2019». 
Фотозвіт 

17/12/2019  р. – підсумкове  засідання  членів  правління  Громадської 
організації  «Харківський  клуб  «Генерал». На  засіданні  в  Почесні  члени 
клубу прийняли професора, доктора наук з державного управління, академіка 
Міжнародної  академії  архітектури,  Заслуженого  будівельника  України, 
повного кавалера ордена «За Заслуги», почесного громадянина міста Харкова, 
ректора ХНУМГ ім. О.М. Бекетова В.М. Бабаєва http://bit.ly/2TiXcRR 

18/12/2019 р. – Новорічна казка від Профкому студентів в Центрі розвитку 
для дітей ХНУМГ ім. О.М. Бекетова  

19/12/2019 р. – XXIII Звітно-виборна конференція Первинної 
профспілкової організації ХНУМГ ім. О.М. Бекетова http://bit.ly/35HlhEn 

21/12/2019 р. – Святкування Дня енергетика-2019 НЕП «Укренерго»  

21/12/2019 р. – звітно-виборна профспілкова конференція Первинної 
профспілкової організації студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова http://bit.ly/
36Rmtqs  

�17

https://www.facebook.com/events/505871790276793/
https://www.facebook.com/events/505871790276793/
http://bit.ly/2KXa2As
http://bit.ly/2KXa2As
https://www.facebook.com/pg/Beketov1922/photos/?tab=album&album_id=2604160016326555
http://bit.ly/2TiXcRR
http://bit.ly/35HlhEn
http://bit.ly/36Rmtqs
http://bit.ly/36Rmtqs


#BeketovUni

База фотозвітів за 2019 рік* 
№ Назва заходу Посилання

1 23/01/2019 
Школа «Юного омбудсмена»

https://bit.ly/36jsN9v

2 25/01/2019  
Засідання Вченої ради Університету

https://bit.ly/2RqFwD3

3 29/01/19  
Захист дипломів співробітників КП «Харківодоканал»

https://bit.ly/35015OP

4 29/01/2019  
Всеукраїнська учнівська олімпіада з «Екології»

https://bit.ly/2PlwfJP

5 06/02/19  
Вручення дипломів

https://bit.ly/2P02PC8

6 06/02/19  
Школа мера

https://bit.ly/34125km

7 07/02/19 
Вручення дипломів спеціалістам КП «Харківводоканал»

https://bit.ly/2ro2oIF

8 12/02/19 
Засідання Харківської обласної студентської Ради

https://bit.ly/2DTJFXV

9 13/02/19 
Школа розвитку «Юний омбудсмен»

https://bit.ly/2DUUYPF

10 14/02/19 
День закоханих

https://bit.ly/2PqPP7d

11 19/02/2019 
Засідання Ради зі Спадщини Університету

https://bit.ly/2Yz4ykY

12 20/02/2019 
Науково-практичний семінар

https://bit.ly/34VCWc1

13 23/02/2019 
Конкурс на кращий пам’ятник Захисникам України

https://bit.ly/38jidAP

14 27/02/2019  
CENTRЕ CERAMIC LABORATORY

https://bit.ly/352iRAP

15 18/03/2019 
Школа толератності: інфосесія

https://bit.ly/36bSEQl

16 21/03/2019 
Відкриття PVCLab

https://bit.ly/2DY3uh2

17 28/03/2019  
Асоціація міст України

https://bit.ly/35aNRPn

18 29/03/2019  
Засідання Вченої ради Університету

https://bit.ly/33WFMM

19 03/04/2019  
Конкурс СНР зі спеціальності «Транспортні системи»

https://bit.ly/2LzvATR

20 6-7/04/2019 
Тренінг від УАС

https://bit.ly/350mx5X

21 13/04/2019  
#BeketovOpenSpace

https://bit.ly/2LuN03R

22 17/04/2019  
Аліна Бронішевська

https://bit.ly/2s8L8aw
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23 17/04/2019  
«Безпечне та здорове майбутнє праці»

https://bit.ly/36hkATd

24 18/04/2019 
Презентація культурологічного проекту

https://bit.ly/2PoSNt1

25 18/04/2019 
Олімпіада зі спеціальності «Логістика»

https://bit.ly/2PmqtYd

26 19/04/2019 
Олімпіада зі спеціальності «Транспортні системи»

https://bit.ly/2Yro3vy

27 19/04/2019  
Візит міністра закордонних справ України

https://bit.ly/36c9H4Y

28 23/04/2019 
Студентська Конференція «Сталий розвиток міст»

https://bit.ly/345x92w

29 23/04/2019  
Конкурс «Гендерна політика очима української молоді»

https://bit.ly/2sVHlxz

30 3-24/04/2019  
#BeketovUrbanFest

https://bit.ly/2YoBw7w

31 07/05/2019  
День пам'яті

https://bit.ly/351wJLN

32 10/05/2019  
Засідання Вченої ради Університету

https://bit.ly/2LsP1hd

33 13/05/2019  
Делегація КНР

https://bit.ly/2P32M8F

34 17/05/2019   
День вишиванки

https://bit.ly/2LxdaTS

35 17/05/2019  
День науки в Україні

https://bit.ly/2rg9oHE

36 28/05/2019
День європейських парків

https://bit.ly/2qALnL2

37 03/06/2019   
Спiвпраця Університету з Куп'янською мiською радою

https://bit.ly/36aW9GQ

38 11/06/2019 
Угода про співробітництво: CHI Software

https://bit.ly/340gcpO

39 12/06/2019 
Нарада з Департаментом освіти ХМР

https://bit.ly/2quffZi

40 12/06/2019 https://bit.ly/2sOqZ9M

41 27/06/2019  
Випуск іноземних студентів

https://bit.ly/2YBP4wF

42 02/07/2019  
Вчена рада

https://bit.ly/34WolNs

43 17/07/2019 
Фотозвіт з круглого столу

https://bit.ly/352meYv

44 20/08/2019  
Фотозвіт з засідання Вченої ради

https://bit.ly/2Pnet8P

45 30/08/2019 
Збори трудового колективу Університету

https://bit.ly/352bpWe

46 01/09/2019  
День Знань

https://bit.ly/2LxdcuJ

47 10/09/2019 
Відкриття лабораторії «Інтернет речей»

https://bit.ly/367DmMy
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48 17/09/2019 
Зустріч Ректора зі студентами 1 курсу ФМ

https://bit.ly/2LxvIDo

49 18/09/2019 
 Зустріч Ректора зі студентами 1 курсу ІМ та ЕМ

https://bit.ly/2OYh2iQ

50 18/09/2019  
Зустріч Ректора зі студентами 1 курсу ТС та Т

https://bit.ly/2s45v8I

51 18/09/2019 
Майстер-клас Влада Ясько

https://bit.ly/2PlHQZe

52 19/09/2019 
Зустріч Ректора зі студентами 1 курсу БФ

https://bit.ly/33Yl1Ad

53 21/09/2019  
Ніч Науки-2019: Науковий мікс

https://bit.ly/2P353Rf

54 27/09/2019 
 Фотозвіт з засідання Вченої ради

https://bit.ly/2s1L9Np

55 01/10/2019  
АБІС Коha. Аспекти впровадження в Україні

https://bit.ly/2Yt07YO

56 01/10/2019 
 Фотозвіт з наукового семінару

https://bit.ly/2Lzy70e

57 01/10/2019 
 Фотозвіт з презентації Buildit Ukraine

https://bit.ly/2LujDyM

58 08/10/2019  
Скрайбінг-презентації: Що? Де? Коли?

https://bit.ly/2PulpRU

59 17/10/2019  
Фотозвіт з зустрічі з Jan Peter De Jong

https://bit.ly/38k3fur

60 17/10/2019  
Фотозвіт з вручення Премїї НСАУ

https://bit.ly/341l2Di

61 17/10/2019 
Святкування ювілея кафедри Фізичного виховання

https://bit.ly/2Yt0ClE

62 18/10/2019  
Святкування ювілея кафедри Вищої математики

https://bit.ly/2DYr50Q

63 18/10/2019  
Турнір юних винахідників і раціоналізаторів

https://bit.ly/2YrTwhb

64 19/10/2019 
 #BeketovOpenSpace

https://bit.ly/2s8Qjas

65 24/10/2019  
Засідання Вченої ради Університету

https://bit.ly/365DYT0

66 24/10/2019  
ІТ-фест

https://bit.ly/2PmwS5Q

67 24/10/2019  
Засідання Великої ради старшокласників

https://bit.ly/2PumRUm

68 29/10/2019 
Зустріч з Юрієм Янко

https://bit.ly/2DTuiPm

69 30/10/2019 
 Фотозвіт зі змагань з бадмінтону

https://bit.ly/2YqynnC

70 01/11/2019 
 XV Всеукраїнський турнір юних економістів

https://bit.ly/35aSXuZ

71 07/11/2019  
80-річчя кафедри хімії ита інтегрованих технологій

https://bit.ly/2LxYxjg
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*усі фотозвіти опубліковані на офіційній сторінці Університету в Facebook  
https://www.facebook.com/Beketov1922/  

72 08/11/2019  
Гра-конкурс до Дня української писемності та мови

https://bit.ly/2P0bpAQ

73 08/11/2019 
Зустрічі Ректора з іноземними студентами

https://bit.ly/2LzL36p

74 08/11/2019  
«Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій»

https://bit.ly/2FFsz0Q

75 12/11/19  
Дебют-2019

https://bit.ly/37QPd2z

76 14/11/19  
80-річчя кафедри Філософії і політології

https://bit.ly/37S3yvB

77 14/11/19  
Універсіада серед ЗВО м. Харкова з армспорту

https://bit.ly/2R7Hqq7

78 18/11/2019  
Лекція-концерт «Л. Бетховен: таємниці та парадокс»

https://bit.ly/2NcDHGK

79 18/11/19  
День Студента-2019

https://bit.ly/35D9G9D

80 20/11/19  
Конференція Спадщини Університету

https://bit.ly/2sgYkui

81 22/11/19  
Презентація діяльності міжнародних центрів

https://bit.ly/2Te9afw

82 26/11/19  
Конференція «ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ»

https://bit.ly/37TvHSX

83 27/11/19  
Відкриття спортивного снаряда «Удаль»

https://bit.ly/39UnoYR

84 27/11/19 «ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ» DAY 2 https://bit.ly/35JXTWS

85 03/12/2019  
Школа розвитку маркетингових комунікацій: заняття №1

https://bit.ly/37YEO4Z

86 05/12/2019 50-річчя ЦДНТА України https://bit.ly/2T81tYp

87 06/12/2019 Фотозвіт зустрічі з Н.І. Карпачовою https://bit.ly/35FpAQS

88 10/12/2019  
Конкурс «Голос Університету-2019»

https://bit.ly/2t93skm

89 14/12/19 Фотозвіт з презентації факультету АДОМ https://bit.ly/2FBsuez

90 17/12/2019 
Школа розвитку маркетингових комунікацій: заняття №2

https://bit.ly/39ZeedR

91 18/12/2019 
Новорічна казка від Профкому студентів

https://bit.ly/2QI3by3

92 20/12/2019 
День енергетика-2019

https://bit.ly/37T4HTz

93 20/12/2019 
День відкритих дверей кафедри ДОМ

https://bit.ly/36HnjG9

94 20/12/2019 
Освітня платформа «Шкільний омбудсмен»

https://bit.ly/2TancPd

95 27/12/2019 Фотозвіт з вручення дипломів магістрів 
факультету АДОМ

https://bit.ly/36IyWN0
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Папка з відеосюжетами ТБ  

Папка з промовідео 

     #ХНУМГ_анонс - переглянути анонс подій Університету 
можна у Календарі подій на офіційному сайті 
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Ідея та дизайн: 
Відділ корпоративних комунікацій і PR 

PR@kname.edu.ua

https://www.kname.edu.ua/index.php/events

