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ВСТУП 

 

Діяльність Університету у звітному періоді зазнала суттєвих викликів та 

трансформацій внаслідок розповсюдження короновірусної інфекції та 

запровадження режиму карантину. Трансформації в організації проведення 

занять, екзаменаційних сесій та атестації здобувачів вищої освіти поряд зі 

змінами в режимі роботи, оплаті праці стали найбільш відчутними для колективу. 

Водночас, необхідність корегувань та адаптації до поточних умов торкнулась всіх 

проєктів та процесів в освітній, науковій, виховній та господарській діяльності. 

Здобутки та недоліки діяльності Університету в умовах дії карантину стали 

вимірником успішності та призмою через яку мають бути визначені завдання на 

наступний навчальний рік. 

Основні результати діяльності за 2019-2020 навчальний рік, їх стислий 

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

 

 Трансформації в організації проведення занять, екзаменаційних сесій та 

атестації здобувачів вищої освіти внаслідок запровадження режиму карантину 

стали найбільш відчутними для колективу науково-педагогічних працівників, 

водночас, необхідність корегувань та адаптації до поточних умов торкнулась всіх 

проєктів та процесів в освітній діяльності. 

У звітному періоді успішно реалізовано весь перелік завдань пов'язаних з 

проходженням процедур акредитації. Необхідно зазначити, що з жовтня 2019 

року запроваджено новий порядок акредитації освітніх програм, яким змінено як 

процедуру так і критерії оцінювання. Вперше акредитацію поводило 

Національне агентство забезпечення якості вищої освіти згідно Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти. Завершено процедуру акредитації по п’яти освітнім програмам: 

– на першому (бакалаврському) рівні – освітньо-професійна програма 

«Нафтогазова інженерія та технології», спеціальність 185 Нафтогазова інженерія 

та технології; 

– на другому (магістерському) рівні: 

– освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки», спеціальність 

122 Комп’ютерні науки; 

– освітньо-професійна програма «Магістральні електричні мережі: 

управління, експлуатація та розвиток», спеціальність 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка; 

– освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство», 

спеціальність 206 Садово-паркове господарство; 

– освітньо-наукова програма «Розумний транспорт і логістика для 

міст», спеціальність 275 Транспортні технології (за видами). 

Необхідно зазначити, що акредитація освітніх програм «Нафтогазова 

інженерія та технології» та «Розумний транспорт і логістика для міст» 

передбачала роботу експертних комісій у дистанційному режимі. Всі п’ять 

освітніх програм отримали високі оцінки експертів та були акредитовані на п’ять 

років – максимальний термін для первинної акредитації. 

У квітні 2020 року було подано звіти самооцінювання і заяви на 

акредитацію трьох програм освітньо-наукового рівня: 

– освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки», спеціальність 

122 Комп’ютерні науки; 

– освітньо-наукова програма «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка; 
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– освітньо-наукова програма «Будівництво та цивільна інженерія», 

спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія. 

Завершення процедури акредитації по цих програмах має бути проведено 

на початку нового навчального року. Завданням наступного навчального року є 

також акредитація освітніх програм: 

– на першому (бакалаврському) рівні: 

– освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та 

технології», спеціальність 126 Інформаційні системи та технології; 

– освітньо-професійна програма «Архітектура», спеціальність 

191 Архітектура та містобудування; 

– на другому (магістерському) рівні: 

– освітньо-професійна програма «Системна інженерія», 

спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 

– освітньо-професійна програма «Хімічні технології та інженерія», 

спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія; 

– освітньо-наукова програма «Архітектура будівель і споруд», 

спеціальність 191 Архітектура та містобудування. 

– на третьому (освітньо-науковому) рівні: 

– освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування», спеціальність 

071 Облік і оподаткування; 

– освітньо-наукова програма «Публічне управління та 

адміністрування», спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування. 

Розвиток освітнього потенціалу Університету характеризується 

ліцензуванням спеціальностей: 

– 161 Хімічні технології та інженерія на першому (бакалаврському) рівні; 

– 185 Нафтогазова інженерія та технології на другому (магістерському) 

рівні. 

Збільшено ліцензований обсяг на другому (магістерському) рівні за 

спеціальностями 122 Комп’ютерні науки та 263 Цивільний захист. 

Разом з тим, аналіз перспектив щодо контингенту здобувачів по окремих 

спеціальностях та освітніх програмах ставить під сумнів доцільність їх 

існування. У звітному періоді прийнято рішення про припинення освітньої 

діяльності за спеціальністю 205 Лісове господарство. Оптимізація переліку 

освітніх пропозицій Університету на 2021 – 2022 навчальний рік є одним з 

важливих завдань в освітній діяльності. 

На цей час Університет надає освітні послуги на бакалаврському рівні за 

25 спеціальностями, пропонуючи 40 освітні програми, в тому числі 13 освітніх 

програм передбачають можливість навчання зі скороченим терміном. 

На магістерському рівні підготовка здійснюється за 21 спеціальністю, за 

якими передбачено 41 освітньо-професійна та 4 освітньо-наукових програми. 
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Підготовка докторів філософії здійснюється за 14 спеціальностями, за 

якими передбачено 15 освітніх програм. 

Серед ключових напрямів в освітній діяльності необхідно виділити 

здобутки та нереалізовані завдання у питаннях поглиблення орієнтації освітніх 

пропозицій на сучасні та перспективні потреби галузі та вимоги роботодавців. 

Продовжує функціонувати програма цільової підготовки фахівців. 

У червні поточного року завершився вже другий проєкт цільової 

підготовки співробітників підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства за другим (магістерським) рівнем спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія освітня програма «Водопостачання та водовідведення» на 

основі заочно-дистанційної форми навчання. За програмою проходили навчання 

22 здобувача вищої освіти, серед яких співробітники ПрАТ АК «Київводоканал», 

КП «Харківводоканал», КП «Новомосковськ водоканал», КП «ВодГео» м. Сміла, 

КП «Жовтоводський водоканал», ТОВ НПП «Айсберг групп». Сьогодні за цією 

програмою продовжують навчання 11 здобувачів, які є представниками 

водоканалів міст Харків, Київ, Жовті Води. 

У звітному періоді відбувся третій випуск магістрів за освітньою 

програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними 

громадами» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. На 

сьогодні навчання за цією програмою продовжують 19 здобувачів освіти. 

Триває робота над проєктом по забезпеченню первинної підготовки 

фахівців для нафтогазової галузі, який реалізується спільно з Київською міською 

організацією роботодавців нафтогазової галузі, НАК «Нафтогаз України» та 

Технологічним інститутом Південної Альберти (SAIT). 

Результатами роботи у звітному періоді є удосконалення змісту та порядку 

реалізації окремих дисциплін, посилення мовленнєвих компетентностей 

здобувачів освіти шляхом викладання англійською окремих дисциплін 

навчального плану. 

Подальша співпраця з партнерами в межах нафтогазовому кластері 

залишається серед пріоритетних завдань в освітній діяльності. Разом з тим, 

належна увага у наступному навчальному році має бути приділена 

відпрацюванню рекомендацій за результатами акредитації освітньої програми 

«Нафтогазова інженерія та технології» на бакалаврському рівні, та постановка 

освітнього процесу на рівні підготовки магістрів. 

Завершено перший рік експерименту дуальної форми організації 

освітнього процесу за освітньою програмою «Промислове та цивільне 

будівництво». В проєкті прийняли участь 9 будівельних організацій: 

ТОВ «АВТРАМАТ-РЕМБУД», ТОВ «СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА», 

ТОВ «СТРОЙ МОНТАЖ СЕРВІС», ТОВ «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ЛТД», 

ТОВ «Будторг-КМ», Компанія INTECO Construction, АТ «Трест Житлобуд – 1», 
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ТДВ «Житлобуд – 2», ПРАТ «Проєктний і науково-дослідний інститут 

«Харківський ПРОМБУДНДДІПРОЄКТ». 

Відбір студентів на навчання за дуальною формою організації освітнього 

процесу проводився за результатами співбесіди. Сформовано 2 експериментальні 

групи: 6 студентів 2 курсу прискореного терміну навчання та 7 студентів 3 курсу 

нормативного терміну навчання. Кураторами дуального навчання призначено 

досвідчених викладачів кафедри будівельних конструкцій, які мають досвід 

роботи на виробництві: к.т.н., доц. Стоянов Є. Г.; к.т.н., доц. Псурцева Н. О.; к.т.н., 

доц. Жиляков В.Я.; к.т.н., доц. Шаповалов О.С.; к.т.н., доц. Лугченко О.І.  

Для цих груп було розроблено індивідуальний графік навчання, який 

передбачав навчання в Університеті та проходження професійної підготовки на 

виробництві. У першому семестрі навчання на виробництві становило 3 дні на 

тиждень, у другому семестрі – 2 дні. В межах експерименту змін набула і 

програма підготовки і методики організації занять. Нажаль, запровадження 

режиму карантину змінило хід експерименту та не дозволило повною мірою 

провести оцінку ефективності новацій. Завданням наступного навчального року 

є удосконалення та подальша апробація експериментального підходу. Окремим 

напрямом діяльності має бути формування та удосконалення внутрішньої 

нормативної бази, необхідної для повноцінного запровадження дуальної форми 

навчання. 

Тісна взаємодія з практиками будівельного бізнесу стала платформою для 

ще однієї новації у програмах підготовки бакалаврів за спеціальностями 

Будівництво та цивільна інженерія та Архітектура та містобудування, яка стартує 

з нового навчального року. Спільно з ГС “BUILDIT Ukraine” розроблено 

інноваційний курс з вивчення BIM технологій - “Інформаційне моделювання 

будівель та споруд. Віртуальне будівництво”. Дисципліна носить організаційно 

інноваційний характер: до її реалізації залучені як фахівці-практики так і 

викладачі Університету. Форма викладання – симбіоз з лекційних, лабораторних 

занять, on-line курсу та воркшопів. Новація розрахована на мотивований 

контингент студентів, має необов’язковий характер та, а у разі успішного 

завершення, передбачає отримання авторизованих сертифікатів компанії 

Autodesk. 

Основними партнерами в організації практичної підготовки студентів вже 

багато років залишаються АТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2», 

КП «Харківські теплові мережі», КП «Міськелектротранссервіс», 

КП «Харківводоканал», ПрАТ «Харківський плитковий завод», Харківська 

обласна державна адміністрація, Харківська міська рада, КП «Салтівське 

трамвайне депо», ГУ «Щебелинкагазвидобування» та інші. Понад 50 установ та 

організацій є базами практики студентів Університету на основі довгострокових 

договорів. 
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Загальний перелік баз практик у звітному періоді доповнено ще дев’ятьма 

новими підприємствами та організаціями, серед яких: КП «ВодГео» (м. Сміла, 

Черкаська область), КП «Новомосковськводоканал» (м. Новомосковськ, 

Дніпропетровська область), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Айсберг 

групп», ДП «Завод «Електроважмаш». 

Підписано 10 нових договорів про співробітництво з таким 

підприємствами і організаціями, як: АТ «Турбоатом», СКП «Харківзеленбуд», 

КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», ООО «НПП 

«Желдоравтоматика», КП «Міськелектротранссервіс», Кременчуцький 

національний університет ім. М. Остроградського, Національний університет 

«Острозька академія», Компанія «System Medicals». Тристоронні угоди про 

співробітництво укладено між ХНУМГ імені О.М. Бекетова, ТОВ «Регіональна 

газова компанія» та АТ «Харківміськгаз», а також між ХНУМГ 

імені  О.М. Бекетова, ТОВ «Регіональна газова компанія» та АТ «Оператор 

газорозподільної системи «Харківгаз». 

Практична підготовка студентів в період дії карантину стала найбільш 

вразливим елементом навчання. Обмеження та вимоги карантину унеможливили 

закордонну практику для понад 200 студентів спеціальностей Туризм, Готельно-

ресторанна справа, Менеджмент (спрямування МГКТС), Архітектура та 

містобудування. 

Перенесення практик на серпень дало більше часу на підготовку та 

відпрацювання порядку відвідування об’єктів практики, переорієнтацію на 

індивідуальні об’єкти практики для студентів з інших міст, пошуку можливостей 

в площині технологій дистанційної комунікації, напрацювання та адаптація 

необхідного навчального контенту. 

Адаптація порядку практичної підготовки здобувачів освіти в умовах дії 

карантину є викликом для багатьох кафедр технічного спрямування. Цьому 

питанню має бути приділено достатньо уваги з боку завідувачів кафедр, 

Науково-методичної ради Університету. 

Актуальним в контексті удосконалення партнерства зі стейкхолдирами, 

залучення експертів з числа роботодавців та представників ринку праці до 

розгляду складових нормативної бази Університету, практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти залишається питання організації роботи філій кафедр на 

виробництві. 

Основним напрямом роботи філій кафедр є проведення практик, водночас, 

актуальним залишається питання залучення роботодавців до освітнього процесу, 

проведення лекцій, круглих столів, практичних занять, підготовки складових 

освітньої програми щодо набуття практичних компетенцій. Серед здобутків 

колективу у звітному періоді можна виділити: 
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– створення філії кафедри хімії та інтегрованих технологій на базі 

ПрАТ «Харківський плитковий завод» для спільної підготовки фахівців в області 

технології кераміки та скла. На базі філії реалізуються елементи дуальної форми 

навчання. 

– 20 студентів 3 курсу кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту на базі філії Групи Компаній "Фактор" проходили дистанційний 

навчальний курс "Справжній бухоблік", розроблений освітнім центром "Академії 

Фактор". 

– кафедра електричного транспорту задіяли ресурси філій для формування 

тем 19 дипломних робіт (проєктів) спрямованих на вирішення виробних завдань 

організацій. 

– кафедрою лісового та садово-паркового господарства заключено угоду 

про організацію філії кафедри на базі КП «Харківблагоустрій». 

Справжнім викликом з точки зору ефективної організації освітнього 

процесу виявилось запровадження режиму карантину. Перехід на організацію 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання та 

комунікації оголив та посилив всі недоліки, які ми маємо у цьому процесі, 

пов’язані зокрема з: 

– наявністю / рівнем готовності курсів в системі Moodle; 

– рівнем володіння НПП інформаційно-комунікаційними технологіями; 

– мотивацією здобувачів освіти до навчання та рівнем відвідування занять. 

Не менш гострими виявилися і нові виклики: 

– адаптація до моделі змішаного навчання НПП та здобувачів освіти; 

– перехід системи управління освітнім процесом на роботу у віддаленому 

режимі; 

– технічні можливості організації окремих видів занять, практичної 

підготовки у дистанційному форматі; 

– формування необхідної внутрішньої нормативної бази, регламентація 

процесів роботи у дистанційному режимі та з дотримання вимог карантину; 

– налагодження каналів комунікації зі здобувачами освіти заочної форми 

навчання. 

Відпрацювання цих питань об’єднало на базі Науково-методичної ради 

Університету зусилля всіх підрозділів та структур Університету. У стислі терміни 

підготовлено ряд визначальних з точки зору організації освітнього процесу 

документів, серед яких: 

– ухвала Вченої ради «Про заходи щодо забезпечення організації 

освітнього процесу, завершення 2019 - 2020 навчального року в умовах дії 

карантину», якою визначено базові засади організації навчальних занять, 

комунікації зі добувачами освіти в період дії карантину, зміни до графіку 

навчального процесу на 2019 – 2020 навчальний рік; 
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– Тимчасовий порядок атестації здобувачів вищої освіти з присвоєння 

відповідного освітнього рівня з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

– розпорядження № 27 від 10.04.2020 р. «Щодо систематизації та аналізу 

інформації про використання засобів дистанційної комунікації та навчання». 

З метою моніторингу поточного стану використання засобів дистанційної 

комунікації та навчання підчас провадження освітнього процесу в умовах дії 

карантину, виявлення потенційних проблем було запроваджено: 

– опитування НПП щодо використання засобів дистанційної комунікації та 

навчання по всіх дисциплінах весняного семестру поточного навчального року, 

табл.1.1, рис.1.1; 

– опитування НПП щодо консультативної підтримки по роботі з засобами 

дистанційного навчання та комунікації; 

– додатковий канал зворотного зв’язку для здобувачів освіти на базі 

MS Teams; 

– поточний моніторинг активності користувачів в системі дистанційного 

навчання. 

За результатами аналізу зворотного зв’язку на початку дії карантину більше 

половини НПП зазначили, що не мають потреби в консультаціях щодо 

використання засобів дистанційного навчання та комунікації. Водночас, Центром 

технологій дистанційного навчання та Інформаційно обчислювальним центром 

було організовано додаткові консультації для НПП по роботі в MS Teams та 

Moodle. Консультативну підтримку НПП щодо роботи в Moodle на регулярній 

основі продовжено в липні та серпні. 

 

Таблиця 1.1 – Використання засобів дистанційної комунікації та навчання 

для проведення занять, % 

Структура Moodle 
Відео 

зв’язок 
Email Месенджери 

Архітектури, дизайну та 

образотворчого мистецтва 
35 62 86 84 

Будівельний 80 37 95 87 

Інженерних мереж та екології міст 31 38 93 67 

Транспортних систем та технологій 77 60 90 79 

Електропостачання і освітлення міст 58 26 88 70 

Економіки і підприємництва 88 64 95 98 

Менеджменту 75 39 97 92 

По роб. з іноземними студентами 34 22 84 72 

ННІ ПКВК 18 92 85 92 
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Рисунок 1.1 – Використання засобів дистанційної комунікації та навчання 

для проведення занять в Університеті 

 

Аналіз щодо уподобань платформ відоезв’язку для проведення навчальних 

занять свідчить про наступний розподіл: Microsoft Teams – 53,3%, Zoom – 36,7%, 

Skype – 10%.  

Різноманіття засобів дистанційної комунікації та навчання мало і негативну 

сторону – необхідність адаптації здобувачів освіти під роботу з декількома 

ресурсами. 

У звітному періоді продовжено роботу з реалізації дистанційної форми 

організації освітнього процесу на освітніх програмах спеціальностей Економіка 

та Облік і оподаткування заочної форми навчання. Кількість студентів, які 

проходять навчання в межах експерименту становить 4 особи, всі вони виконали 

навчальний план 2019 – 2020 навчального року в повному обсязі. Досвід роботи 

кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту та кафедри економіки є 

фундаментом для обговорення та подальшого удосконалення використання 

засобів дистанційної комунікації та навчання у освітньому процесі. Серед 

завдань наступного навчального року для Науково-методичної ради є аналіз та 

узагальнення позитивного досвіду, поширення ефективних практик та 

удосконалення нормативної бази в контексті використання засобів дистанційної 

комунікації та навчання в освітньому процесі. 

Швидку адаптацію колективів кафедр на роботу в умовах дії карантину, 

оперативне відпрацювання необхідних позицій внутрішньої нормативної бази 

слід віднести до позитивних результатів звітного періоду. Водночас, необхідно 

зазначити, що рівень організації навчального процесу на окремих кафедрах не 
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можна вважати задовільним. Зауваження щодо організації навчального процесу 

у період дії карантину, виконання розкладу навчальних занять отримували 

кафедра будівельних конструкцій, кафедра електричного транспорту, кафедра 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій, окремі викладачі інших 

кафедр. 

Вагомим недоліком у організації роботи зі здобувачами заочно-

дистанційної форми навчання можна вважати відсутність ефективних каналів 

доведення інформації щодо порядку організації заліково-екзаменаційної сесії. 

Робота в режимі карантину виявилась викликом і для здобувачів освіти, 

перш за все через зростання вимоги до рівня самоорганізації. Негативним з точки 

зору ефективності навчального процесу є відсутність адаптованого до формату 

відеоконференцій навчального контенту, а також досвіду більшості НПП 

використання моделі змішаного навчання. 

Рівень відвідування навчальних занять, які проводились у форматі 

відеоконференцій був аналогічним до рівня відвідування занять в off-line 

форматі. Випадки неможливості долучитись до занять через технічні проблеми 

мали місце, проте їх кількість була незначною. Певною характеристикою 

активність здобувачів освіти у навчальному процесі є показник кількості 

унікальних користувачів на день на порталі cdo.kname.edu.ua, рис. 1.2.  

 

 

Рисунок 1.2 – Кількість унікальних користувачів на день на порталі 

cdo.kname.edu.ua за період з 08.03.20 по 09.05.20 

 

0

500

1000

1500

2000

2500



13 

З метою підтримки здобувачів вищої освіти на період дії карантину 

запроваджено додатковий канал зворотного зв’язку на базі MS Teams – 

«feedback». За час роботи каналу надано 20 консультацій. Серед тематики 

звернень третина стосувалась організації сесій здобувачів освіти заочної форми 

навчання. У переліку питань також доступ до електронних сервісів Університету, 

отримання документів про освіту, отримання соціальної стипендії тощо. 

В цілому негативно характеризується робота колективу Університету з 

забезпечення розвитку та ефективного використання у навчальному процесі 

системи дистанційного навчання Moodle. Загальний рівень кадрового 

забезпечення системи є достатньо високим, проте відсоток НПП які 

використовували цей ресурс на початку дії карантину становив лише 54%. 

Третина кафедр третій рік поспіль демонструє вкрай низький рівень кадрового 

забезпечення системи дистанційного навчання Moodle, табл. 1.2. Підвищення 

кваліфікації щодо використання системи Moodle успішно завершили лише 2 

НПП, результат минулого навчального року – 11. 

 

Таблиця 1.2 – Кафедри з низьким рівнем сертифікації НПП щодо роботи в 

системі дистанційного навчання Moodle 

Кафедри 

Сертифіковані НПП, чол. 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища 
0 0 0 

Містобудування 

Дизайну та образотворчого мистецтва 

Фізики 2 2 2 

Лісового та садово-паркового господарства 0 2 2 

Основ архітектурного проектування 3 3 3 

Світлотехніки і джерел світла 5 5 4 

Теоретичної і будівельної механіки 4 4 4 

Мовної підготовки, психології та педагогіки 4 4 4 

Будівельних конструкцій 6 6 4 

Технології будівельного виробництва і 

будівельних матеріалів 
5 5 5 

Нафтогазової інженерії та технологій 7 7 7 

Земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем 
7 7 8 

 

З липня 2019 року наявність курсу в системі передбачено як невід’ємна 

складова організації самостійної роботи студентів. Результати у виконання цієї 

норми по кафедрах демонструє статистика щодо розроблених, активних та 

атестованих курсів, табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 – Розроблені, активні та атестовані дистанційні курси 

Кафедра  
% 

Наявні Активні Атестовані 

Будівельних конструкцій 13,71 13,71 0 

Механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології 57,5 57,5 0 

Технології будівельного виробництва і будівельних 

матеріалів 
24,44 24,44 0 

Земельного адміністрування та геоінформаційних 

систем 
50,39 50,39 0 

Міського будівництва 38,41 32,45 20,53 

Архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища 
22,58 22,58 0 

Містобудування 0 0 0 

Основ архітектурного проектування  64,71 64,71 0 

Лісового та садово-паркового господарства 0 0 0 

Дизайну та образотворчого мистецтва  0 0 0 

Інженерної екології міст 11,28 11,28 0 

Водопостачання, водовідведення і очищення вод 67,66 50,3 37,13 

Хімії та інтегрованих технологій 61,54 61,54 53,85 

Нафтогазової інженерії і технологій  4,24 4,24 0 

Вищої математики 68,04 68,04 7,22 

Електричного транспорту 34,19 34,19 6,45 

Теоретичної та будівельної механіки 75 75 0 

Охорони праці та безпеки життєдіяльності 56,54 56,54 0 

Транспортних систем і логістики 46,61 43,89 16,74 

Фізики 58,33 58,33 58,33 

Систем електропостачання та електроспоживання міст 28,99 26,09 2,9 

Світлотехніки і джерел світла 20,88 20,88 4,4 

Альтернативної електроенергетики та електротехніки  49,38 49,38 6,17 

Комп’ютерних наук та інформаційних технологій 64,77 64,41 22,06 

Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій 0 0 0 

Підприємництва та бізнес-адміністрування 39,77 39,77 3,41 

Економічної теорії та міжнародної економіки 85,88 75,29 83,53 

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту 46,75 40,26 27,27 

Економіки  57,55 53,77 40,57 

Менеджменту і публічного адміністрування 58,27 50,36 28,78 

Управління проектами у міському господарстві і 

будівництві 
64,29 67,86 15,48 

Туризму і готельного господарства 41,46 38,21 7,32 

Іноземних мов 60,87 60,87 60,87 

Мовної підготовки, педагогіки та психології  89,26 89,26 19,46 

Історії і культурології 85,29 85,29 69,12 

Правого забезпечення господарської діяльності 91,43 67,62 74,29 

Філософії та політології 95,95 95,95 45,27 
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Кількість атестованих курсів на кафедрах наведена в табл. 1.4. 

 

Таблиця 1.4 – Кількість атестованих курсів на кафедрах Університету 

Кафедра 

Атестовані курси 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Водопостачання, водовідведення і очищення вод 32 36 36 

Економіки  19 35 35 

Менеджменту і публічного адміністрування 29 29 29 

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту  19 22 22 

Транспортних систем і логістики 11 17 18 

Економічної теорії та міжнародної економіки 14 17 17 

Хімії та інтегрованих технологій 9 13 13 

Електричного транспорту 11 11 11 

Туризму і готельного господарства 9 10 10 

Вищої математики  8 9 9 

Правого забезпечення господарської діяльності  5 8 8 

Комп'ютерних наук і інформаційних технологій 3 7 7 

Підприємництва та бізнес-адміністрування 6 6 7 

Управління проектами у міському господарстві і 

будівництві 
4 6 7 

Міського будівництва  2 5 5 

Електропостачання міст 3 3 3 

Філософії і політології 1 3 3 

Іноземних мов  1 1 3 

Історії і культурології 1 2 3 

Світлотехніки і джерел світла 3 3 3 

Фізики 2 2 2 

Альтернативної електроенергетики та електротехніки 2 2 2 

Основ архітектурного проектування  1 1 1 

Мовної підготовки, психології та педагогіки 0 1 1 

 

Третій рік поспіль жодного атестованого курсу дистанційного навчання не 

мають кафедри будівельних конструкцій; механіки ґрунтів, фундаментів та 

інженерної геології; технології будівельного виробництва і будівельних 

матеріалів; геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна; 

інженерної екології міст; нафтогазової інженерії та технологій; теоретичної і 

будівельної механіки; охорони праці і безпеки життєдіяльності; лісового та 

садово-паркового господарства; архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища; містобудування. Кількість атестованих 

дистанційних курсів у звітному періоді дорівнює трьом, 55 курсів – показник 

минулого року. 
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За статистикою порталу cdo.kname.edu.ua лише 39% від загальної кількості 

розроблених дистанційних курсів характеризуються активністю більше ніж 30 

активних дій на одного користувача. 

Представлена інформація свідчить, увага до питання розвитку системи 

дистанційного навчання Moodle на рівні колективів кафедр залишається 

недостатньою. На рівні Центру технологій дистанційного навчання уваги 

потребує питання переведення курсів на платформу Moodle 3.8, кількість яких 

станом на липень становить лише 266. 

Завданням Центру технологій дистанційного навчання на наступний 

навчальний рік є: 

- завершення переходу системи дистанційного навчання на платформу 

Moodle 3.8; 

- адаптація програми підвищення кваліфікації для НПП «Удосконалення 

навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle» 

для версії Moodle 3.8; 

- проведення моніторингу та здійснення адміністрування навчального 

процесу за дистанційною формою навчання відповідних освітніх програм 

спеціальностей Економіка та Облік і оподаткування; 

- забезпечення належного рівня технічного сервісу та підтримки системи 

дистанційного навчання; 

- моніторинг активності науково-педагогічних працівників у системі 

дистанційного навчання. 

Ефективна організація освітнього процесу з використанням засобів 

дистанційної комунікації та навчання є найголовнішим завданням у освітній 

діяльності на наступний навчальний рік. 

Вкрай негативно запровадження карантину позначилось на результатах 

роботи Центру підвищення кваліфікації: загальна кількість осіб, які пройшли 

навчання та атестацію становить 301, результат минулого року – 760 осіб. 

Грошовий еквівалент результатів роботи становить 375 тис. грн. – мінус 41% до 

рівня минулого року. Перехід на використання технологій дистанційного 

навчання не знайшов підтримки у замовників, тож навчання понад 130 слухачів 

з різних програмах перенесено на невизначений термін. 

Підвищення кваліфікації пройшли 72 осіб. З них 17 проходили підвищення 

кваліфікації за програмою «Організація діяльності з управління 

багатоквартирним будинком (групою будинків)», яка вперше запроваджена у 

2019 – 2020 навчальному році. Позитивну динаміку демонструє ініціатива 

минулого року: курс «Сертифікація енергетичної ефективності будівель», за яким 

підвищення кваліфікації отримали 28 осіб, 19 осіб показник минулого року. 

Курсу «Кошторисна справа» (з використанням програмного комплексу фірми 

«Сomputer Logic Group») – пройшли 9 осіб. Традиційною програмою підвищення 
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кваліфікації залишається «Удосконалення навчального процесу з використанням 

системи дистанційного навчання Moodle», за якою навчання пройшли 15 

науково-педагогічних працівників Університету. 

У звітному періоді 59 слухачів пройшли навчання за програмою «Загальні 

питання охорони праці», 76 слухачів навчались за програмою «Правила 

експлуатації теплового обладнання споживачів», проте в цілому це на 15% менше 

порівняно з показником минулого року. 

Продовжують функціонувати курси іноземних мов (англійська). У звітному 

періоді середньомісячна кількість слухачів становила 38 осіб, 41 особа - показник 

минулого року. Водночас, нереалізованою залишилась ініціатива по реалізації 

курсу з підготовки до ЗНО з англійської. Пропозиція до слухачів реалізувати цю 

освітню пропозицію у дистанційному форматі не знайшла підтримки. 

З 25 жовтня 2019 року листом Національного агентства з питань 

держслужби була припинена робота комісії з атестації щодо вільного володіння 

державною мовою в уповноважених закладах вищої освіти, кількість 

атестованих у звітному періоді становить 55 осіб. 

Моніторинг попиту на освітні послуги з підвищення кваліфікації, 

тренінгів, семінарів залишається в переліку завдань на наступний навчальний рік 

для колективів кафедр та Центру підвищення кваліфікації. 

В січні 2020 р. Університет підписав два договори про співпрацю із 

Краківським економічним університетом щодо реалізації на базі Університету 

програми післядипломного навчання – Управління в українських органах 

місцевого самоврядування для менеджерів середнього рівня та фахівців з 

публічних послуг, що фінансується Агенцією з міжнародного розвитку США 

(USAID) в рамках співпраці у проєкті «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність (DOBRE)». Навчання планується у 7 регіонах 

України, в яких діє програма DOBRE: Харківська, Дніпропетровська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Тернопільська та Івано-Франківська. 

Курс навчання розрахований на два семестри загальною тривалістю 150 год та 

орієнтований на представників органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до умов проєкту 11 викладачів Університету будуть виступати 

в якості тренерів для представників органів місцевого самоврядування двох 

рівнів – менеджерів та фахівців. Варто зазначити, що відбір викладачів 

відбувався на конкурсній основі. На сьогодні команду проєкту від Університету 

формують: Єсіна В.О., Матвєєва Н.М., Гайдученко С.О., Мущинська Н.Ю., 

Дєгтяр О.А., Димченко О.В., Рудаченко О.О., Кравець О.М., Гусєва Ю.Ю., 

Бєльська Т.В., Кадикова І.М. Проєкт адаптовано до роботи в умовах карантину і 

на сьогодні успішно реалізується. 

Результатом роботи Центру регіонального розвитку і Центру стратегічної 

аналітики та антикорупційного менеджменту у звітному періоді є активна 
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науково-методична діяльність представників зазначених структур, участь у 

соціальних проєктах і заходах за тематикою роботи. Актуальним залишається 

питання комерціалізації результатів наукової, методичної роботи, тренінгової 

діяльності. 

Основним індикатором ефективності організації навчального процесу є 

успішність здобувачів за результатами заліково-екзаменаційних сесій, практик, 

кваліфікаційних атестацій. 

Академічна успішність студентів за весняний семестр 2019-2020 н.р. 

свідчить, що навчальний процес у режимі карантину негативно позначився на 

результатах навчання. Порівняння результатів заліково-екзаменаційних сесій 

весняного семестру минулого і попереднього років (без урахування результатів 

ліквідації академічної заборгованості) наведені в табл. 1.5. 

 

Таблиця 1.5 – Академічна успішність студентів за весняний семестр 2019-

2020 н.р. та 2018-2019 н.р. 

Факультет 

Успішність, % 

Абсолютна Якісна 

2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 

Архітектури, дизайну та 

образотворчого мистецтва 
58,90 73,27 35,48 45,79 

Будівельний 55,61 70,54 28,29 36,95 

Економіки і 

підприємництва 
81,82 84,48 34,94 41,79 

Електропостачання і 

освітлення міст 
61,81 62,9 30,90 33,47 

Інженерних мереж та 

екології міст 
63,81 83,95 32,76 26,84 

Менеджменту 65,14 79,62 31,71 35,38 

Транспортних систем та 

технологій 
74,09 86,24 26,71 35,2 

В цілому за денною 

формою навчання 
65,74 79,02 31,47 36,53 

 

Показник абсолютної успішності студентів денної форми навчання 

знизився на 13,28%, якісної – на 5,06% у порівнянні з попереднім навчальним 

роком. Негативним є факт сталої тенденції до зниження якісної складової 

успішність в цілому по Університету. 

Невиконання навчального плану та наявність академічних заборгованостей 

є основною причиною втрати контингенту денної форми навчання. Кількість 

здобувачів освіти, які були відраховані до завершення навчання за відповідною 

освітньою програмою за навчальний рік становить 326 з них за денною формою 

навчання 149, заочною – 177. Зазначимо, причиною відрахування в значній мірі 
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є академічна неуспішність, майже 60 % за денною формою навчання та 70 % – 

заочною, таблиця 1.6, таблиця 1.7. Значним залишається відсоток відрахувань 

здобувачів за власним бажанням, що може бути наслідком не ефективної 

комунікації, організаційної, інформаційної, консультативної підтримка 

здобувачів вищої освіти. 

 

Таблиця 1.6 – Статистичні показники відрахувань, денна форма навчання 

Відраховано 
2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

здобувачів % здобувачів % 

за власним бажанням 54 35,5 46 30,9 

за невиконання умов договору 18 11,9 14 9,4 

за неуспішність 79 52,3 89 59,7 

Разом 151 100 149 100 

 

Таблиця 1.7 – Статистичні показники відрахувань, заочна форма навчання 

Відраховано 
2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

здобувачів % здобувачів % 

за власним бажанням 72 32 52 29,4 

за невиконання умов договору 4 2 2 1,1 

за неуспішність 148 66 123 69,5 

Разом 224 100 177 100 

 

Рівень успішності та здобутків у навчанні має бути предметом детального 

аналізу для колективів кафедр. В умовах змішаного навчання зростає роль 

поточного контролю успішності здобувачів на рівні викладача. Невикористаним 

ресурсом у підвищенні ефективності організації навчального процесу 

залишається аналіз результатів модульного контролю на рівні факультету. У 

наступному навчальному році буде запроваджено функцію віддаленого доступу 

до внесення результатів модульного контролю до корпоративної інформаційної 

системи з відповідним аналітичним пакетом, що має стати додатковим 

інструментом аналізу перебігу навчального процесу на рівні кафедр і 

факультетів. 

Підвищенню якості освіти сприяє системна робота з організації і контролю 

проведення відкритих і показових занять. У 2019-2020 навчальному році було 

заплановано проведення 230 відкритих та показових навчальних занять, з них 

проведено 208, 179 з яких за участі представників сектору моніторингу 

навчально-методичного відділу. Не відбулись: як відкрите – три заняття; як 

показове – два заняття, решта перенесені на наступний навчальний рік. 

Загальну оцінку якості відкритих занять «відмінно» та «добре» отримали 

96% занять, табл. 1.8. Кількість відкритих занять проведених на задовільному 

рівні залишається в межах показників минулих років. 
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Таблиця 1.8 – Оцінка якості відкритих занять, які проведено у 2019-2020 

навчальному році 

Форма проведення 

заняття 

П
р
о

в
ед

ен
о
 

за
н

я
ть

 

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно 

Лекційні 122 82 67% 36 30% 4 3% 0 0% 

Практичні, 

лабораторні 
51 38 75% 10 20% 3 5% 0 0% 

Всього 173 120 69% 46 27% 7 4% 0 0% 

 

З відкритих занять, які планувалося провести у другому семестрі 2019-2020 

навчального року, 76 припало на час дії карантину, з них перенесено 14 відкритих 

та 2 показових навчальних заняття, 60 відкритих занять проведено за допомогою 

засобів дистанційної комунікації та навчання, 55 з яких відвідано методистом 

сектору моніторингу. 

Відкриті навчальні заняття відвідувала, в середньому, третина науково-

педагогічних працівників кафедр. Середня відвідуваність здобувачами освіти 

склала 72,5%. Необхідно зазначити, що відвідуваність здобувачами навчальних 

занять, які було проведено з використанням засобів дистанційної комунікації, 

виявилась більшою ніж відвідуваність занять які було проведено очно, табл. 1.9. 

 

Таблиця 1.9 – Відвідуваність навчальних занять 

Категорія Карантин Осінь 2019/2020 н.р. 2018/2019 н.р. 

Здобувачі 77,6% 66,7% 67,2% 

НПП 35% 28% 28% 

 

Позитивною практикою можна вважати відкрите лекційне заняття за 

участю науково-педагогічних та наукових працівників інших ЗВО та наукових 

установ. Так 20.05.2020 р. відкрите лекційне заняття доцента кафедри 

менеджменту і публічного адміністрування, доктора наук з державного 

управління, професора Гайдученко С. О. відвідали перший заступник директора 

ВГО «Центр досліджень проблем публічного управління», доктор наук з 

державного управління, старший дослідник Гурковський В. І., завідувач кафедри 

державного управління і права Київського університету культури, доктор наук з 

державного управління, доцент Биркович Т. І. та професор кафедри публічного 

управління та підприємництва ХНАКУ ім М. Є. Жуковського «ХАІ», доктор наук 



21 

з державного управління, заслужений діяч науки і техніки України, професор 

Дегтяр А. О. Проведена лекція отримала позитивну оцінку залучених фахівців. 

Актуальними з точки зору подальшого підвищення ефективності 

проведення занять залишаються питання конструктивного аналізу відкритих 

занять на засіданні кафедри. Негативною практикою необхідно вважати 

відсутність показових навчальних занять, у звітному періоді 11 кафедр не 

приділили уваги використанню цього інструменту поширення кращих практик 

викладання. 

Аналіз позитивних і негативних аспектів організації проведення відкритих 

і показових занять має отримати належне місце в планах роботи Вчених рад 

факультетів/інститутів, бути об’єктом постійної уваги на кафедрах. 

Подальшого розвитку отримали процедури забезпечення вільного вибору 

дисциплін студентом. Перелік дисциплін гуманітарного спрямування 

розширився у порівнянні з минулими роками з 15 до 23 дисциплін. В межах 

освітніх програм спеціальності Транспортні технології (за видами) на рівні 

магістратури здійснено перехід від блокової системи до вибору дисциплін 

професійної підготовки з переліку, що значно розширює можливості здобувачів 

освіти до формування індивідуальних траєкторій навчання. У виборі взяли 

участь 53 студенти, для 43 (79,63%) з них обрана траєкторія навчання 

реалізована. Для 10 студентів запропоновано переобрати дисципліни в межах 

сформованих віртуальних груп. 

У звітному періоді самостійно здійснили вибір дисциплін гуманітарного 

блоку 88,79% студентів, показник минулого року – 89,1%. Кращою, у порівнянні 

з минулим роком, є статистика по вільному вибору сертифікатних програм: 

86,63% – у звітному періоді, 81,7% – результат попереднього року. Статистика 

активності студентів у вільному виборі по факультетах представлена в табл. 1.10. 

Для студентів бакалаврського рівня 2019 року прийому було запропоновано 

23 гуманітарних дисциплін та 28 сертифікатних програм. 

Аналіз запису на дисципліни вільного вибору гуманітарного блоку: 

іноземна мова професійного спрямування – 46,35%, ділова іноземна мова – 

45,34%, економічна теорія – 40,95%, соціологія – 32,66%. Водночас, відсутній 

інтерес студентів до таких дисциплін як історична спадщина ХНУМГ – 0%, 

духовно-релігійні традиції країн світу – 0%, краєзнавство Слобожанщини – 0% 

за результатами вибору у звітному періоді. 

Навчання за обраними сертифікатними програмами завершили 713 

студентів. Статистична інформація по запису на окремі сертифікатні програми у 

звітному періоді наведена у табл. 1.11. 
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Таблиця 1.10 – Активність студентів у вільному виборі по факультетах, % 

Факультет 

Дисципліни гуманітарної 

підготовки 
Сертифікатні програми 

2017-18 2018-19 2019-20 2017-18 2018-19 2019-20 

Економіки і 

підприємництва 
87,72 97,56 91,18 97,20 98,33 - 

Будівельний 75,94 87,17 95,69 52,43 88,33 92,16 

Інженерних мереж та 

екології міст 
53,5 84,04 62,86 59,21 93,98 91,67 

Менеджменту 90,17 92,29 94,34 70,0 62,96 82,61 

Електропостачання і 

освітлення міст 
55,14 98,82 97,06 66,23 95,24 100 

Транспортних систем та 

технологій 
86,87 93,86 82,07 87,57 89,54 93,33 

Архітектури, дизайну та 

образотворчого 

мистецтва 

82,38 85,45 88,82 71,08 79,13 80,91 

 

Таблиця 1.11 – Статистика запису на сертифікатні програми, 2019-20 н.р. 

Назва сертифікатної програми 

Всього 

студентів, 

 чол. 

Обрали 

програму, 

чол 

Митна справа 22 22 

Теоретичні та соціальні аспекти мовознавства 30 30 

Теоретичні основи електромеханічних систем 46 43 

Маркетинговий менеджмент 95 49 

Теоретичні основи архітектури 65 33 

Європейський вектор розвитку готельно-

ресторанного бізнесу 

91 46 

Електроніка і мікропроцесорна техніка 94 46 

Інноваційні матеріали і технології в будівництві 95 39 

Комп’ютерне проектування 95 27 

Теоретичні основи архітектурного середовища 65 16 

Управління міжнародним бізнесом 95 19 

Енерго-ресурсозбереження в системах 

життєзабезпечення будівель і споруд 

95 19 

Іноземна мова 481 88 

Стратегія дій в умовах надзвичайних ситуацій 12 2 

Підприємництво та організація бізнесу 250 16 

Теоретичні основи містобудування 65 3 

 

Жодного голосу за останні два роки не отримали наступні сертифікатні 

програми: Хімічний моніторинг речовин-забруднювачів у навколишньому 

середовищі, Апаратні та програмні складові інформаційних систем і технологій, 
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Культурологія, Сучасне місто: точки зростання. Третій рік поспіль низьким 

інтересом для студентів характеризуються програми Управління Start-Up 

проєктами, Кошторисна справа. У звітному періоді жодного голосу не отримали: 

Правове забезпечення охорони навколишнього середовища, 

Зовнішньоекономічна діяльність фірми в умовах асоціації з ЄС, Правове 

забезпечення господарської діяльності, Апаратні та програмні складові 

інформаційних систем і технологій, Порівняльно-історичні аспекти 

мовознавства, Рекреація. Туризм. Дозвілля. 

Наявна статистична інформація свідчить, що актуальними залишаються 

питання формування пропозицій до вільного вибору, належна увага має 

приділятися презентації, супроводженню вибору, а також реалізації обраних 

освітніх пропозицій. На фоні зростання культури формування власних 

траєкторій навчання здобувачами освіти більшої уваги вимагає інформаційний 

супровід порядку вибору, наявних обмежень, зокрема в частині формування 

віртуальних академічних груп. 

Важливим завдання для колективу Університету є активна участь у 

формуванні та розвитку нормативної бази у сфері вищої освіти. Представники 

Університету є серед членів Науково-методичних комісій, у складі робочої групи 

з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. 

У складі Науково-методичних комісій сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України працюють вісім професорів і доцентів 

Університету. До складу експертів Національного агентства включено 13 

науково-педагогічних працівників та шість здобувачів вищої освіти. Більшість з 

них вже має досвід кількох експертиз, у тому числі дистанційних. До складу 

галузевих експертних рад входять два науково-педагогічних працівника та один 

здобувач вищої освіти. 

Серед питань реформування вищої освіти визначальним для освітньої і 

навчально-методичної діяльності є запровадження стандартів вищої освіти 

нового покоління. 

З 25 спеціальностей за якими Університет надає освітні послуги на 

бакалаврському рівні затверджено 22 стандарти вищої освіти. З 21 спеціальності 

на магістерському рівні затверджено 9 стандартів. Триває процес розробки та 

погодження стандартів для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

З метою приведення змісту освіти до вимог стандартів, у 2020 році було 

оновлено 22 освітні програми, три програми запроваджено вперше: «Хімічна 

інженерія та технології» на першому (бакалаврському) рівні, «Міжнародна 

економіка» і «Нафтогазова інженерія та технології» на другому (магістерському) 

рівні. 
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Проєкти освітніх програм розміщувались на сайті для громадського 

обговорення, обговорювались на засіданнях Науково-методичної ради 

Університету за участі гарантів відповідних освітніх програм. 

Актуальним завданням для колективів випускових кафедр залишається 

робота з проєктами стандартів, приведення змісту освіти і результатів навчання 

у відповідність до визначених стандартом вищої освіти відповідної 

спеціальності. 

В контексті розвитку нормативного забезпечення вищої освіти ключова 

роль належить внутрішній системі забезпечення якості освіти, ефективності її 

функціонування та подальшому розвитку. 

У звітному періоді підготовлено та введено в дію такі складові внутрішньої 

нормативної бази: 

– Положення про освітні програми; 

– Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності. 

– Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої 

діяльності; 

– Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників (нова редакція); 

– Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників; 

– Положення про практику (нова редакція); 

– Вимоги щодо розробки освітніх програм, навчальних планів прийому 

2020 року для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. 

З урахуванням досвіду акредитації, підготовлено нову редакцію форм 

робочих програм освітніх компонентів: дисциплін, практик, курсових проєктів 

(робіт), які набули чинності з 01.07.2020 року. 

У звітному періоді проведено значну роботу щодо паспортизації 

навчальних лабораторій та приведення у відповідність до вимог та змісту 

освітніх програм навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення 

навчальних лабораторій. Відповідно до Порядку паспортизації навчальних 

лабораторій, розроблені та затверджені у встановленому порядку 101 паспорт 

навчальних лабораторій. Водночас, ця робота не завершена для 8 навчальних 

лабораторій. Завідувачі кафедри іноземних мов, систем електропостачання та 

електроспоживання міст, економіки підприємств, бізнес-адміністрування та 

регіонального розвитку, електричного транспорту, інженерної екології міст 

мають забезпечити завершення процедури паспортизації навчальних лабораторій, 

які закріплені за кафедрою, у найкоротші терміни. 

Подальшого розвитку набула дослідна експлуатація системи 

рейтингування науково-педагогічних працівників Університету. Завданням 

наступного навчального року є актуалізація рейтингових показників відповідно 

до ключових завдань Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова до 2026 року. 
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Актуальним залишається питання удосконалення системи забезпечення 

прозорості та контролю показників рейтингу. 

В межах розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Університету продовжується робота щодо удосконалення системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату, забезпечення дотримання принципів та правил 

академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. 

Основною активністю у цій роботі залишається перевірка кваліфікаційних 

робіт, яка відбувалась в інформаційній системі Unicheck в 3 хвилі. Восени 2019 

року захищались бакалаври заочно-дистанційної форми навчання, в грудні 2019 

року – перевірка робіт магістрів денної форми навчання, в червні 2020 року 

магістри і бакалаври денної та заочної-дистанційної форм навчання. Результати 

цієї роботи свідчать, що зростає рівень відповідального ставлення до процесу 

написання кваліфікаційних робіт в контексті вимог щодо оригінальності текстів 

як на рівні НПП так і на рівні здобувачів освіти. Підвищується показник 

оригінальності робіт, не дивлячись на те, що з кожним роком поповнюється база 

робіт для внутрішньої перевірки. Сталою практикою стає аналіз та розгляд 

випадків порушення академічної доброчесності на кафедрах. У звітному періоді, 

за результатами перевірки, окремі кваліфікаційні роботи здобувачів освіти були 

розглянуті на засіданні кафедр інженерної екології міст, публічного управління 

та адміністрування з рішенням повернути роботи на доопрацювання. Після 

доопрацювання роботи пройшли додаткову перевірку і були допущені до захисту. 

Кафедрою містобудування також розглядалась робота здобувача освіти з 

ознаками плагіату, проте, встановлено, що кваліфікаційна робота не містить 

плагіату. Колегіальним рішенням роботу допущено до захисту без 

доопрацювання. 

Недоліки та зауваження щодо виконання положень Тимчасового порядку 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського 

рівнів в інформаційній системі «Unplag» у звітному періоді мали кафедри 

експлуатації газових і теплових систем, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, систем електропостачання та електроспоживання міст, 

електричного транспорту. 

Формування культури академічної доброчесності, запобігання проявам 

шахрайства, плагіату у сфері освіти та науки залишається серед пріоритетних 

завдань в роботі колективу Університету. 

Важливим ресурсом для покращення сприйняття Університету у 

глобальному освітньому просторі є Інформаційний пакет. У звітному періоді 

оновлено структуру Інформаційного пакету, загальні відомості про Університет, 

ресурси, послуги українською та англійською мовами. Актуалізовано для 

прийому 2020 року профілі освітніх програм українською та англійською 

мовами, триває наповнення сайтів кафедр інформацією про освітні компоненти. 
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Серед недоліків у роботі над складовими Інформаційного пакету у звітному 

періоді є: 

– своєчасно не підготовлені профілі освітніх програм прийому 2020 року, 

зокрема: 5 профілів освітніх програм на бакалаврському рівні та 10 – на 

магістерському; 

– інформації про окремі освітні компоненти не представлена на офіційних 

сайтах кафедр в повному обсязі. 

Подальший розвиток внутрішньої нормативної бази, складових 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти залишається серед пріоритетних 

завдань в діяльності Університету. 

Об’єктом постійної уваги в освітній і навчально-методичній діяльності 

Університету є стан інтеграції іноземної мови до професійної підготовки 

фахівців, рівень мовленнєвих компетентностей науково-педагогічних 

працівників і здобувачів освіти. 

У звітному періоді продовжено реалізацію англійською освітньої програми 

«Промислове і цивільне будівництво» спеціальності Будівництво та цивільна 

інженерія, освітньої програми «Архітектура будівель і споруд» спеціальності 

Архітектура та містобудування. Ініціативи з інтеграції іноземної мови у 

професійну підготовку фахівців успішно працюють на освітніх програмах 

кафедр туризму і готельного господарства, менеджменту і адміністрування, 

транспортних систем і логістики де частина дисциплін професійного 

спрямування викладається англійською мовою, запропоновано англомовні 

сертифікатні програми. Позитивною практикою є викладання англійською 

дисциплін фундаментальної підготовки на освітній програмі Нафтогазова 

інженерія і технології. Посиленню мовленнєвих компетенцій сприяють курси з 

англійської, польської, чеської, китайської мови для НПП і здобувачів освіти, 

курси підготовки до зовнішньої сертифікації на рівень володіння англійською 

мовою на базі перекладацького навчально-методичного центру Сумського 

державного університету. 

Серед ключових завдань наступного навчального року для колективів 

кафедр Університету є поширення практики інтеграції іноземної мови у 

професійну підготовку фахівців. Реалізація частини навчального плану 

англійською має стати невід’ємною складовою підготовки магістрів та докторів 

філософії. Враховуючи, що сучасна освіта є неможливою без роботи з 

англомовними джерелами інформації, а викладання англійською професійних 

дисциплін забезпечує необхідний рівень для проходження ЗНО при вступі на 

магістратуру, поширення подібної практики на бакалаврському рівні є завданням 

для колективів випускових кафедр на найближчу перспективу. 
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Показовим щодо ролі англомовних освітніх програм в Університеті є той 

факт, що цього року кількість здобувачів-іноземців які навчаються англійською 

мовою досягла 48%. 

Успіх у розвитку англомовних освітніх пропозицій базується на 

відповідному кадровому забезпеченні. У звітному періоді на базі 

перекладацького навчально-методичного центру Сумського державного 

університету пройшли підготовку до зовнішньої сертифікації, успішне 

тестування та отримали міжнародний сертифікат ECL категорії В2 на рівень 

володіння англійською мовою 7 НПП Університету. Нажаль, це лише одна група, 

робота в режимі карантину негативно вплинула на можливість сертифікації, 

оскільки передбачає очну процедуру тестування. 

На рівні Університету створено всі умови для розвитку та підтримки 

ініціатив щодо інтеграції іноземної мови у професійну підготовку фахівців: 

збільшуючи коефіцієнти на відповідні види робіт містять Норми часу для 

планування і обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної 

роботи науково-педагогічних працівників, викладання дисциплін іноземною 

мовою та сертифікація на рівень володіння мають відображення у системі 

рейтингу НПП. У звітному періоді 105 тис. грн грошового заохочення отримали 

НПП, які працюють в англомовних групах. 

Кількість НПП Університету, рівень володіння іноземною мовою яких 

підтверджено сертифікатом категорії В2 становить 104 особи, 64 – показник 

минулого року, водночас, це лише 20% від штатної кількості НПП Університету. 

Наявні результати та аналіз планів кафедр вкотре засвідчують вкрай низьку 

увагу завідувачів до цього питання: лише третина кафедр визначає завдання з 

інтеграції іноземної мови у професійну підготовку фахівців або відповідного 

розвитку кадрового потенціалу в планах на наступний навчальний рік. 

Розширення переліку англомовних освітніх програм вимагає відповідного 

кадрового забезпечення на рівні кафедр загальноосвітньої і фундаментальної 

підготовки, серед яких лише кафедра філософії і політології визначила це 

питання у завданнях на наступний навчальний рік. Такою що не відповідає 

вимогам сьогодення в контексті кадрового забезпечення і розвитку англомовних 

освітніх пропозицій є робота більшості випускових кафедр. Відсутність 

критичної маси НПП з високим рівнем англійської сьогодні є стримуючим 

фактором для розвитку кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій, кафедри нафтогазової інженерії і технологій, зокрема, у підготовці 

здобувачів-іноземців на англомовних освітніх програмах, розширення співпраці 

з міжнародними партнерами. Не реалізованим у цьому питанні можна вважати 

наявний потенціал кафедри інженерної екології міст та кафедри земельного 

адміністрування та геоінформаційних систем. 
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Подальше розширення переліку освітніх послуг, які надаються 

англійською мовою, підвищення мовленнєвих компетентностей НПП і 

здобувачів освіти, залишаються серед пріоритетних завдань освітньої і 

навчально-методичної діяльності. 

Серед завдань в освітній діяльності Університету, які мають перебувати у 

полі постійної уваги є виконання положень Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності. Розбудова інституту гарантів освітніх програм триває тертій 

рік поспіль: кожен семестр переглядається склад груп забезпечення 

спеціальностей, відповідні зміни вносяться до ЄДЕБО, удосконалюється 

нормативна база щодо ролі керівників та складу груп забезпечення спеціальності 

у формуванні освітньої політики та забезпеченні якості освіти, зростає рівень 

ментального сприйняття цього інструменту на рівні колективів кафедр. 

Водночас, не набула системності робота з ЄДЕБО, кадрове забезпечення окремих 

спеціальностей залишається на гранично допустимому рівні. 

У наступному навчальному році подальшого розвитку мають набути 

процедури моніторингу виконання положень Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності в частині кадрового забезпечення. Організація і контроль 

професійної активності НПП у відповідності до вимог Ліцензійних умов 

залишається серед пріоритетних завдань для завідувачів кафедр. 

В межах питання розвитку кадрового потенціалу необхідно приділити 

увагу підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників. У звітному 

навчальному році удосконалено процедуру визнання результати підвищення 

кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників. Особливу увагу 

приділено результатам навчання, професійним активностям НПП в рамках 

забезпечення якості освітніх послуг, створенню випереджувального характеру 

підвищення кваліфікації, стажування науково-педагогічних працівників 

відповідно до потреб та викликів сучасної системи вищої освіти. 

Згідно плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на 

2019-2020 н.р. підвищення кваліфікації мали пройти 130 науково-педагогічних 

працівників, по факту пройшли 93 особи. В науково-дослідних установах – 

16,1%, у ЗВО – 34,4%, шляхом стажування за кордоном – 12,9%, на 

підприємствах – 31,2%, шляхом захисту диплома магістра – 1,1%, успішного 

захисту кандидатської дисертації – 1,1%, в Департаменті містобудування та 

архітектури ХОДА – 3,2%. 

Предметом зауважень залишається виконання графіку підвищення 

кваліфікації в повному обсязі: 17 кафедр мають невиконаним план підвищення 

кваліфікації НПП у звітному періоді. В абсолютному вимірі це 36 НПП, 35 – 

показник минулого року. Безумовно, запровадження режиму карантину 

негативно вплинуло в тому числі на можливості щодо підвищення кваліфікації, 

водночас, 11 НПП з 36 мали пройти підвищення кваліфікації до кінця 2019 
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календарного року. Актуальними з точки зору підвищення ефективності цієї 

роботи є належна увага до змісту програм підвищення кваліфікації, відповідності 

дисциплінам, які викладаються НПП, впровадження результатів підвищення 

кваліфікації у навчальний процес. 

Підсумовуючи результати в освітній і навчально-методичній діяльності за 

звітний період, необхідно відзначити відставання за рядом важливих проєктів. 

Не доведено до запровадження нормативне забезпечення якості контролю 

дистанційної форми навчання, Положення про інформаційний пакет 

ХНУМГ ім .О.М. Бекетова. Не отримала подальшого розвитку нормативно-

правової бази Університету щодо запобігання та виявлення академічного 

плагіату, забезпечення дотримання принципів та правил академічної 

доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. 

До основних завдань в освітній та методичній діяльності на 2020 – 2021 

навчальний рік належать: 

– забезпечення виконання плану акредитації; 

– актуалізація рейтингових показників відповідно до ключових завдань 

Стратегії розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова до 2026 року; 

– подальший розвиток нормативної бази Університету щодо 

функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, 

функціонування в умовах застосування моделей та технологій змішаного 

навчання; 

– удосконалення діючих освітніх пропозицій цільової підготовки та 

поширення набутого досвіду; 

– розширення переліку освітніх послуг, які надаються англійською мовою, 

підвищення мовленнєвих компетентностей НПП і здобувачів освіти; 

– подальший розвиток системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату, забезпечення дотримання принципів та правил академічної 

доброчесності; 

– ретельне відпрацювання всіх складових освітнього процесу за освітніми 

програмами Хімічні технології та інженерія на першому (бакалаврському) рівні 

та Нафтогазова інженерія та технології на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти; 

– реалізація проєкту по забезпеченню первинної підготовки фахівців для 

нафтогазової галузі спільно з Київською міською організацією роботодавців 

нафтогазової галузі, НАК «Нафтогаз України» та Технологічним інститутом 

Південної Альберти (SAIT); 

– підвищення рівня абсолютної і якісної успішності здобувачів освіти за 

результатами екзаменаційних сесій; 
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– аналіз перспективності освітніх пропозицій за денною і заочною 

(дистанційною) формами навчання, скорочення освітніх програм, які не 

затребувані на ринку освітніх послуг; 

– підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 

дисциплінами, які вони викладають. Впровадження результатів підвищення 

кваліфікації у навчальний процес; 

– підготовка необхідного нормативно-методичного забезпечення та перехід 

на стандарти вищої освіти нового покоління. 

Серед завдань колективу Університету в наступному навчальному році в 

коло пріоритетних необхідно віднести формування контингенту здобувачів 

освіти. 

Динаміка чисельності контингенту студентів на основі даних Звіту 2-3 нк 

станом на 1 жовтня відповідного року наведена в таблиці. 

 

Таблиця 1.12 – Динаміка чисельності контингенту студентів 

н. р. 

Освітній 

рівень 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

Денна форма Заочна форма 

Бакалаври 3754 3710 3846 4099 3270 2933 2299 1940 

Спеціалісти 343 - - - 815 142 -  

Магістри 987 1297 1384 1289 249 991 1543 921 

Разом 5084 5007 5230 5388 4334 4066 3842 2861 

 

Сталою залишається тенденція зменшення контингенту на заочно-

дистанційній формі навчання, яка в цілому обумовлює зниження загальної 

кількість контингенту здобувачів вищої освіти в Університеті.  

Актуальним залишається заповнення наявного ліцензованого обсягу. 

Загальний ліцензований обсяг (у розрахунку на курс навчання) на рівні бакалавра 

збільшено на 30 осіб, за рахунок започаткування освітньої діяльності за 

спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія і становить 4220. На рівні 

магістра збільшено на 90 осіб, в наслідок збільшення ліцензійних обсягів за 

спеціальностями 122 Комп’ютерні науки та 263 Цивільна безпека, становить 

2855. Розрахунок заповнення загального ліцензованого обсягу показав такі 

результати: на бакалаврському рівні 37,4%, на рівні магістратури 58,6%. У 

минулому році ці показники становили: на бакалаврському рівні 33,3%, на рівні 

магістратури 59,3%. 

В Університеті навчається 364 здобувачів-іноземців, з них 2 за державним 

замовленням, відповідно наданих квот. У 2019 - 2020 навчальному році на 1-й рік 

навчання освітнього рівня бакалавр зараховано 85 осіб, 90 – показник минулого 

року. На базі молодшого спеціаліста зараховано 27 осіб, 12 – показник минулого 
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року. На підготовчому відділені кількість слухачів склала 110 осіб проти 115 у 

минулому році. Зазначені показники набору, з урахуванням малої кількості 

випускників цього року, зумовили загальне збільшення контингенту іноземних 

студентів Університету на 15%, табл. 1.13. 

 

Таблиця 1.13 – Динаміка загальної кількості контингенту здобувачів-

іноземців 

Навчальний рік 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

566 423 309 320 364 

 

Найбільший попит серед здобувачів-іноземців на освітні програми за 

спеціальностями 191 Архітектура та містобудування та 192 Будівництво та 

цивільна інженерія – понад 90% від загальної кількості. Більше 86 % здобувають 

освіту за денною формою навчання. Розподіл кількості здобувачів-іноземців за 

спеціальностями та формами навчання наведено в табл.1.14. 

 

Таблиця 1.14 - Розподіл кількості здобувачів-іноземців за спеціальностями 

Шифр та найменування спеціальності 

Освітній рівень, форма навчання 

Бакалавра Магістра 

Денна Заочна Денна Заочна 

022 Дизайн 1 - - - 

051 Економіка 1 5 1 1 

071 Облік і оподаткування 1 3 - - 

073 Менеджмент 6 10 2 2 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
- - - 1 

101 Екологія  1 - - 

141Електроенергетика, електротехніка 1 - - - 

185 Нафтогазова інженерія та технології 2 3 - - 

191 Архітектура та містобудування 152 - 28 - 

192 Будівництво та цивільна інженерія 108 15 7 1 

193 Геодезія та землеустрій 5 1 1 - 

242 Туризм - 5 - - 

263 Цивільна безпека 1 1 - - 

275 Транспортні технології 1 1 - - 

Всього: 275 45 39 5 

 

Факультет по роботі з іноземними студентами підтримує міцні стосунки із 

Асоціацією іноземних випускників Університету, земляцтвами, посольськими та 

консульськими установами різних країн, співпрацює з відповідними державними 

органами, службами, підприємствами, установами та організаціями України. 
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Упродовж минулого навчального року в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

створено комісію з визнання іноземних документів про освіту. Наприкінці року 

отримано перші сертифікати, що підтверджують автентичність документів про 

попередню освіту іноземних здобувачів Університету. 

Збільшення контингенту іноземних здобувачів, розширення переліку 

спеціальностей за якими здійснюється підготовка іноземних здобувачів 

залишається серед пріоритетних завдань у наступному навчальному році. 
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2. РОБОТА З УЧНІВСЬКОЮ ТА СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ 

 

Результати вступної кампанії безпосередньо пов’язані з організацією 

профорієнтаційної роботи. У звітному періоді основні напрями 

профорієнтаційної роботи кафедр включали в себе роботу з учнівською молоддю 

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

школах розвитку Університету, участь викладачів кафедр у підготовці та 

проведенні конкурсів, керівництво науково-дослідною діяльністю абітурієнтів, 

керівництво шкільними науковими гуртками, організацію та проведення Днів 

відкритих дверей та інших заходів. 

У звітному періоді Центром доуніверситетської освіти і кар’єри 

організовано і проведено три Дні відкритих дверей, один з яких проходив 

дистанційно на платформі ZOOM. Продовжено традицію проведення Дня 

відкритих дверей у новому форматі – BeketovOpenSpace, що діє весь рік за 10 

програмами для відвідувачів. В цілому в заходах прийняли участь понад 3500 

школярів з м. Харкова, Харківської області та інших регіонів країни. 

За минулий навчальний рік Університет прийняв активну участь в 

організації і проведенні: 

 фінального етапу XV Всеукраїнського учнівського турніру юних 

економістів, який проводився вперше на базі нашого Університету. У змаганнях 

брали участь 18 команд з восьми областей України; 

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

загальної середньої освіти; 

 XІІІ турніру юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9 – 11 класів 

закладів загальної середньої освіти, участь у якому прийняли 120 осіб; 

 V міського науково-практичного конкурсу «Основи безпеки 

життєдіяльності» для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти, у 

якому взяли участь 50 учнів та 20 вчителів; 

 підсумкового форуму ІІ туру Обласного конкурсу наукових робіт учнів 9-

11 класів загальноосвітніх, професійних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації «Розвиток сучасного підприємництва», який було проведено 

кафедрою підприємництва та бізнес-адміністрування; 

 відкриття обласної літньої біологічної школи з науковими відділеннями 

«Хімія та біологія» і «Екологія та аграрні науки», яку проводить КЗ «Харківська 

обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»; 

 І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої 

академії наук України; 

 ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2019-2020 році; 
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 Всеукраїнської інтернет-конференції учнів 9-11 класів «Хімія в технологіях 

сьогодення» на базі кафедри хімії та інтегрованих технологій; 

 тижня фінансової грамотності кафедри фінансово-економічної безпеки, 

обліку і аудиту; 

 відкритого засідання правової корпорації Харківської міської організації 

учнівського самоврядування, присвячене 30-й річниці Конвенції ООН по правах 

дитини; 

 конкурсу проєктів лідерів учнівського самоврядування  «Якби мером 

був я»;  

 конкурсу проєктів шкільних омбудсменів «Я – омбудсмен»;  

 конкурсу учнівських проєктів соціального спрямування «Марафон 

унікальних справ». 

Вже традиційною практикою профорієнтаційної роботи є школи розвитку 

для учнівської молоді. Протягом 2019-2020 навчального року діяли 13 шкіл 

розвитку. 

Продовжили роботу школи розвитку «Мер міста» (кількість учасників – 

139 осіб), «Start Up School» (кількість учасників – 50 осіб) та освітня платформа 

«Шкільний омбудсмен» (кількість учасників – 141 особа). 

За особливої підтримки Департаменту освіти Харківської міської ради 

відкрито три нові школи: 

 Школа розвитку маркетингових комунікацій для надання школярам 

інформації щодо економічних процесів і формування навичок роботи в 

комунікаційному просторі в умовах ринкових відносин з метою створення і 

позиціонування власного продукту; 

 Школа розвитку «Юний інспектор з безпеки» для формування у школярів 

вмінь із визначення ризиків, запобігання небезпеки і надання первинної медичної 

допомоги; 

 Школа розвитку «Європейські урбаністичні студії» для формування 

компетенцій щодо соціального устрою і особливостей світогляду європейської 

спільноти в умовах урбанізації. 

Загальна кількість учасників у нових школах налічує 206 осіб. 

Також, у минулому році було організовано заняття в семи профільних 

школах розвитку: «Школа юного електротехніка», «Школа альтернативної та 

відновлювальної енергетики», «Молодий економіст», «Школа юного 

будівельника та управління нерухомістю», «Юний еколог», «Бізнес-розвідник», 

«Юний менеджер-економіст». 

У зв’язку з довготривалим карантином навчання в школах розвитку 

відбувалося з використанням засобів дистанційної комунікації. Було проведено 

дистанційні конкурси проєктів і відеопрезентацій. Підсумки навчання і 
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нагородження переможців відбулися у форматі zoom-конференції 12 червня 2020 

року. 

Вперше було впроваджено новий проєкт «Шкільний урок в університеті» з 

фізики та хімії, а також були проведені заняття зі світлотехніки. Заняття відвідали 

близько 500 учнів з 30 навчальних закладів м. Харкова. 

В структурі центру існують також платні студії для школярів молодшого та 

середнього віку. Продовжила свою роботу студія «Юний архітектор», в якій 

навчались 20 слухачів у чотирьох групах. Працювала другий рік студія «Пісочна 

анімація», в якій було відкрито одну загальну та одну індивідуальну групи. 

Третій рік поспіль працювали курси з програмування, інформатики, 

комп’ютерної графіки для слухачів різного віку. Було відкрито 7 груп (40 осіб). 

Для якісної підготовки абітурієнтів до ЗНО в Університеті було 

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

курсах різної тривалості та різних форм навчання. Заняття проводили не тільки 

викладачі нашого Університету, а й залучались викладачі з інших закладів освіти.  

Були розроблені та видані навчально-методичні посібники для учнів 

дистанційних шкіл та оновлені курси Moodle з основних предметів для 

підготовки до ЗНО та курси для дистанційного етапу олімпіад для абітурієнтів. 

Для продовження навчання під час карантину усі викладачі організували роботу 

дистанційних курсів на різних інформаційних платформах. 

На підготовчих курсах цього року навчались 196 абітурієнтів, що майже на 

30% більше, ніж торік. 

Водночас не виявилось бажаючих відвідувати курси з хімії, які 

планувались як п’ятимісячні, втратили свою привабливість заочні (дистанційні) 

курси та недоцільним стало відкриття курсів з тримісячним терміном навчання. 

Таким чином завдяки організації роботи підготовчих курсів, студій та 

інших курсів було залучено до отримання освітніх послуг 260 осіб. 

В рамках профорієнтаційної роботи протягом звітного періоду центр 

доуніверситетської освіти і кар’єри та науково-педагогічні працівники 

Університету завдяки співпраці з Харківським міським центром зайнятості 

відвідали заклади освіти Харківської області та інших областей країни. Під час 

виїзних заходів учні 6-11 класів мали змогу не тільки ознайомитися зі 

спеціальностями але й взяти участь у воркшопах, тренінгах, майстер-класах. 

Також на базі нашого Університету для всіх бажаючих школярів, вчителів 

та батьків проводились майстер-класи, тренінги та екскурсії до лабораторій усіх 

кафедр, під час яких проводились експрес-заняття. 

Всього за 2019-2020 навчальний рік у профорієнтаційній роботі: 

– було задіяно центр доуніверситетської освіти і кар'єри, 27 кафедр, 

студентський сенат, студентський клуб, центр заочного (дистанційного) 

навчання, спортивний комплекс, музейний комплекс, лабораторії; 
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– було охоплено близько 60 закладів освіти м. Харкова, 630 учнів 

м. Харкова та 820 учнів Харківської області та інших областей країни. 

Завдяки новим формам проведення зустрічей було залучено близько 1000 

абітурієнтів. 

Для професійної орієнтації вступників вже вчетверте були організовані 

Всеукраїнські олімпіади ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з математики, фізики, 

біології та географії. Всього було зареєстровано 300 учасників, пройшли І тур 

162 особи. Мають можливість отримати додаткові бали до одного з предметів 

ЗНО 35 осіб. 

Традиційно на базі Університету проводився ІІІ обласний етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у Харківському регіоні, мета якої 

підтримати обдаровану молодь, підвищити якість екологічної освіти та створити 

систему ефективної профорієнтації. Всього в олімпіаді взяли участь 320 осіб. 

Активність Університету у профорієнтаційній роботі суттєво посилено 

роботою відділу корпоративних комунікацій і PR. За звітний період відділом було 

проведено наступні види робіт: 

 наповнення е-календар подій на офіційному сайті Університету; 

 наповнення актуальним контентом офіційної сторінки Університету 

«Харківський національний університет імені Бекетова» та офіційного профілю 

Університету в Instagram (@BeketovUni); 

 адміністрування офіційного сайту Університету. За рейтингом 2020 

UniRank (January edition) сайт зайняв 12 місце в України та 1 місце по Харківській 

області; 

 створено сайт та офіційну сторінку в Facebook музейного комплексу 

Університету ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 

 створено офіційні сторінки в Facebook центру доуніверситетської освіти і 

кар’єри, студентського клубу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;  

 проведено цикл занять у Школі мера: модуль ІІ «Школа маркетингових 

комунікацій». На підтримку Школи створено telegram-канал та дистанційний 

курс (наповнення контентом 100%); 

 підготовлена і організована промо-кампанія Проєкту 2018-2020 – «Проєкт 

з реконструкції архітектурно-історичного простору ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»; 

 у співпраці з центром доуніверситетської освіти і кар’єри підготовлений 

цикл відеороликів «Корисні поради для вступників»; 

 ведеться архів публікацій про Університет у ЗМІ. За звітний період – більше 

78 унікальних публікацій в ЗМІ (в т.ч. на сайти МОН України – 8) та 36 

відеосюжетів на ТВ за 2019-2020 рр.; 

 надано інформаційну підтримку івентам Університету – 127 заходів, у т.ч. 

з розробки афіш для заходів, проведення прямих ефірів (стрімів) в соцмережах – 

154, створення заходів у соцмережах, залучення ЗМІ, розміщення релізів на 
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інформаційних порталах, в т.ч. онлайн-заходів (Днів відкритих дверей, вебінарів 

тощо); 

 обробка фотоматеріалів – брендованих фотозвітів – 126; 

 розроблено низку іміджевих відеороликів з подій – 45. Найбільше 

органічне охоплення аудиторії за статистикою офіційної сторінки Університету 

на Facebook у таких заходів, як – проєкт з реконструкції архітектурно-

історичного простору ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, BEKETOV OPEN SPACE, 

Свято до Дня знань. Найпопулярніше відео – «Віртуальний тур по Університету»; 

 у співпраці з навчально-методичним відділом Університету розроблено 

Довідник першокурсника-2019 (формат pdf та ePub); 

 розроблено Events дайджест-2019;  

 для вступної кампанії-2020 розроблено промоматеріали факультетів і 

кафедр Університету: Довідник абітурієнта ОС Бакалавр і Довідник абітурієнта 

ОС Магістр; 20 промороликів структурних підрозділів Університету; 

 розроблено 15 промо-презентацій для іміджевих заходів Університету; 

 розроблено інфографіку результатів рейтингових показників Університету; 

 розпочато партнерську роботу «Амбасадор цифрової освіти» разом з 

Міністерством цифрової трансформації та науковою бібліотекою ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова; 

 ведеться консультування адміністраторів сайтів та представництв 

структурних підрозділів Університету в соцмедіа;  

 ведеться постійна робота з провідними ЗМІ Харківщини та низки 

національних каналів України (підготовка і розсилання прес-анонсів та релізів, 

інтерв’ю, організація відеозйомок тощо). 

План роботи відділу на 2020-2021 навчальний рік: 

 створення і наповнення контентом сайтів ННІ Економіки і менеджменту та 

студентського сенату; 

 створення і наповнення контентом сайту до 100-річчя Університету в 

рамках проєкту #BeketovAnniversary; 

 у співпраці з навчально-методичним відділом Університету розробити 

Довідник першокурсника-2020; 

 оновлення Реєстру управління контентом (наповненням) web-системи 

Університету; 

 оновлення Положення про офіційний сайт та сайти підрозділів 

Університету; 

 розробка Концепції інформаційно-іміджевої політики Університету; 

 бренд-менеджмент: створення правил використання корпоративного 

стилю ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 

 контроль за наповненням контентом представництв Університету на 
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корпоративних сайтах та їхніх представництв в соцмедіа; 

 розробка інфографіки результатів рейтингових показників Університету; 

 створення медіакіта Університету; 

 створення офіційного каналу Університету YouTube; 

 зйомка іміджевого промо-відеоролика про Університет двома мовами; 

 розширення співпраці зі ЗМІ; 

 розробка і реалізація проекту з QR-кодування лабораторного фонду 

Університету та виставкового фонду музейного комплексу; 

 запуск проєкту #beketov_ambassador у співпраці з студентським сенатом – 

профорієнтаційна робота з учнями шкіл та залучення студентів та провідних 

викладачів до формування ком’юніті амбасадорів бренду Університету. 

Не менш важливим напрямом діяльності є робота зі сприяння 

працевлаштуванню випускників. В Університеті двічі на рік відбуваються 

загальноуніверситетські Ярмарки вакансій та окремо проводяться заходи на 

факультетах. Цього року під час проведення Дня відкритих дверей було 

апробовано новий формат «Teambuilding з роботодавцями»: під час зустрічі не 

тільки здобувачі, але й абітурієнти з батьками мали змогу поспілкуватися з 

роботодавцями, дізнатися про проходження практики на підприємствах із 

можливістю в подальшому працювати на підприємстві. Також була проведена 

виставка-експозиція, майстер-клас від фахівців центру зайнятості, на якому 

розкривалися питання працевлаштування. Випускаючими кафедрами 

проводились екскурсії на профільні підприємства та організації для 

ознайомлення випускників з роботодавцями. 

Важливим напрямом роботи є підтримка функціонування електронного 

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

розміщено досить значну кількість вакансій, на ці посади роботодавці 

розглядають студентів і випускників Університету. В рамках профорієнтаційної 

роботи проводиться співпраця з Харківським обласним центром зайнятості та 

Харківським міським центром зайнятості. Така співпраця надає можливість 

молодим спеціалістам отримати перше робоче місце. 

Активно проводиться виховна робота зі студентською молоддю, 

реалізуються соціальні проекти та ініціативи. 

Виховна робота в Університеті спрямована на реалізацію концептуальних 

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

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

молоді», Статуту Університету, Концепції національного виховання ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. 

Проводяться заходи до Дня знань, Міжнародного Дня науки, Дня довкілля, 

патріотичні акції «Україна – понад усе». Проводились як очно, так і у форматі  
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он-лайн флешмоби, виставки, творчі конкурси та інші заходи до Дня Гідності і 

Свободи, Дня Конституції, Державного Прапора та Незалежності. 

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

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

відповідь». Активними учасниками цих зустрічей є керівники базових 

структурних підрозділів, Первинна профспілкова організація студентів, 

Студентський сенат. В межах цієї роботи студентам представляють презентації 

новацій в освітній, науковій діяльності Університету, розвитку інформаційних 

ресурсів, можливостей для міжнародної мобільності, особистого та 

професійного розвитку. Окремо проведено зустрічі зі здобувачами, які 

потребують додаткового соціального захисту. Важливим результатом цієї роботи 

є зростання розуміння здобувачами своєї ролі в Університеті, як активних 

учасників його розвитку. 

Профспілковий комітет студентів, студентський сенат відіграють важливу 

роль в організації виховної роботи.  

Профкомом студентів були проведені наступні масштабні івенти: перший 

ІТ-форум із тренінгами, діловими іграми та ярмарком ІТ-компаній для студентів; 

традиційні святкові шоу-програми до Дня закоханих, Дня відкритих дверей, 

Нового року та інших святкових дат; квест до свята Хелоуін; екологічну акцію 

«Дай картці нове життя» зі збору пластику після заміни карт метрополітену; 

зимова серія інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»; зустріч із директором 

Харківської обласної філармонії, комерційним директором «Монобанк» у рамках 

проекту «Досягнемо успіхів разом» та іншими цікавими людьми у сфері бізнесу; 

кіно-вечори у гуртожитку; традиційні святкові заходи до Дня студента та інші. 

Для студентів 1 курсу в цьому році були проведені QR-код квести для 

ознайомлення із корпусами Університету. 

Під час карантину профкомом за допомогою ресурсів соціальних мереж 

проводилася інформаційна роз’яснювальна робота. Було організовано загони 

волонтерів для рознесення продуктових наборів для літніх людей спільно з 

Харківською міською радою та антикризовим штабом Харкова. 

В умовах карантину профком студентів провів ряд заходів в онлайн-

форматі – ранкова руханка спільно з кафедрою фізичного виховання та спорту, 

випускний концерт для студентів, відкриття енерго-інноваційного хабу 

Університету, турнір по мобільній грі Call of Dute, турнір-гра Мафія, мовний клуб 

для покращення знання англійської мови, прямий ефір із фіналісткою шоу-

проєкту «Голос каналу 1+1» Юлією Коровко.  

Традиційно проводився масштабний фестиваль-презентація розвитку міст 

та територій «БекетовУрбанФест» з метою презентації іміджу міста Харкова як 

потужного туристичного, освітнього, промислового, інноваційного бізнес-

центру. Цього року фестиваль проходив в онлайн-форматі та складався із 
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наступних заходів: Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія 

розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)», Бекетівський ринг, Битва 

блогерів, Ярмарок студентських можливостей онлайн та інші. 

Студентський сенат протягом року займав активну позицію у житті 

Університету. 

Студентський сенат залучений до процедур внутрішнього забезпечення 

якості освіти шляхом присутності у складі Вченої ради Університету та Вчених 

рад факультетів з правом голосу. Також студентський сенат приймає активну 

участь при проходженні акредитації освітніх програм та забезпечення їх якості. 

Експерти з акредитації неодноразово відмічали, що представники сенату добре 

орієнтуються в освітніх програмах та контактують зі своїми деканатами та 

кафедрами. 

У звітному періоді представники студентського сенату організували 

проведення багатьох проектів та заходів: 

 акції до Дня захисника України; 

 акція до Всесвітнього дня працівника освіти; 

 захід протидії торгівлі людьми; 

 лекції та тренінги від провідних спеціалістів; 

 долучилися до акції «Чернова лінія життя»; 

 «Шалене весілля»; 

 спортивні акції. 

Студентський сенат активно долучався до профорієнтаційних заходів, що 

проводяться центром доуніверситетської освіти і кар’єри. Найактивніші члени 

студентського сенату були відзначені грамотами та подяками до Дня студента. 

Невід’ємною та важливою складової системи сучасної освіти є фізична 

культура, цінність якої полягає не тільки в придбанні та зберіганні здоров’я, але 

й у формуванні особистості, вдосконаленні характеру. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

докладає багато зусиль по залученню молоді до здорового способу життя. 

Кафедрою фізичного виховання і спорту спільно зі спортивним клубом та 

профкомом студентів Університету проводились позанавчальні спортивно-масові 

заходи зі студентами – Спартакіада Університету з 11 видів спорту, щорічні 

обласні змагання серед студентів ЗВО III–IV рівнів акредитації «Спорт протягом 

життя» з 10 видів спорту. Зі студентами проводяться заняття у 19 секціях: 

аеробіка, армспорт, атлетична гімнастика, бадмінтон, баскетбол, боротьба (самбо, 

дзюдо), волейбол, гандбол, гирьовий спорт, кікбоксинг, тхеквондо, настільний 

теніс, пілатес, пауерліфтинг, футзал, футбол, черліденг, шашки, СМГ та ЛФК. 

Для залучення здобувачів до спорту та отримання вищих досягнень діють 

групи спортивного вдосконалення Університету, до складу яких у поточному році 

входять 272 спортсмена. 
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У 2019-2020 навчальному році здобувачами освіти та співробітниками 

Університету завойовано 55 нагород у спортивних змаганнях різного рівня, а 

саме: 

- у міжнародних змаганнях (чемпіонати світу та Європи) всього завойовано 

12 медалей: золотих – 6, срібних – 4, бронзових – 2; 

- у всеукраїнських змаганнях (чемпіонати України та Універсіади) всього 

завойовано 10 медалей, з них: золотих – 1, срібних – 3, бронзових – 6; 

- обласні чемпіонати – 33 медалі: золотих – 12, срібних – 9, бронзових – 12. 

У звітному періоді дуже велика увага приділялася профорієнтаційній 

роботі зі спортсменами-школярами м. Харкова, Харківської області та інших 

регіонів України. Були організовані та проведені спортивні заходи серед учнів 

спортивних шкіл і студентів перших курсів на базі Університету, активно 

функціонують шкільні спортивні ліги з футболу та армспорту.  

Іншим напрямом виховної роботи є розвиток творчих здібностей 

здобувачів освіти. Центром художньо-виховної роботи та організації дозвілля 

здобувачів Університету є студентський клуб, в якому діють 10 колективів за 

різноманітними напрямами. Учасники колективів постійно беруть участь у 

міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходах. 

Візитною карткою студентського клубу є народний аматорський колектив 

профспілок освіти і науки України вокальна студія «Bellissimo», учасники якої в 

цьому році брали участь в найпрестижніших вокальних конкурсах України - 

«Голос Країни» та на відбірковому етапі «Євробачення 2020». 

У 2019 році було засновано дуже яскравий танцювальний колектив «Wild 

Kneading» під керівництвом Марії Черних, який налічує 45 учасників. 

Багато років в Університеті проводиться творчий конкурс «Дебют». Цей 

захід дає змогу розкрити свої здібності першокурсникам, обрати подальший 

творчий шлях в одному з напрямків мистецтва. 

Великою повагою у студентів користуються конкурси краси та творчості 

«Міс Університет» та конкурс «Містер Університет». В умовах карантину у 

травні 2020 творчі колективи студентського клубу брали онлайн-участь в 

міському фестивалю-конкурсу творчості «Місто талантів». 

Аналізуючи роботу студентського клубу прослідковується позитивна 

тенденція розвитку, що сприяє формуванню привабливого іміджу Університету в 

місті та в цілому в Україні. 

Однією з характерних особливостей діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

є пропагування дбайливого ставлення до спадщини: вшанування пам’яті про своє 

минуле, всебічне вивчення своєї історії, продовження своїх кращих традицій. 

Університет має унікальний освітній та інтелектуальний фундамент – спадщину 

вчених та педагогів минулих поколінь. 
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В 2019 році проєкт «Спадщина Університету: Історія. Освіта. Культура. 

Наука. Особистість», спрямований на дослідження історії нашого Університету, 

відсвяткував свій перший ювілей – п’ятиріччя та набув статусу Всеукраїнського. 

В рамках проєкту в стінах Університету відбувалися всеукраїнські науково-

просвітницькі заходи, святкові заходи на честь ювілеїв кафедр і інших 

підрозділів. Були представлені виставки зі спадщини Університету – «Літопис 

перемог» з колекцією нагород ХПКБ – ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з фондів музею 

історії Університету та «Наукова спадщина ювілярів 2019 року» з колекцією з 

фондів наукової бібліотеки і музейного комплексу Університету. 

25-27 травня 2020 року відбулося знайомство з реалізацією масштабного 

проєкту 2018-2020 «Архітектурно-історична спадщина ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова: Збереження. Дослідження. Реконструкція. Реставрація». 

Під час реконструкції та відновлення історичної забудови здійснювались 

архітектурно-планувальні завдання та ціла низка інженерно-технічних заходів. 

Готуються до презентації восени 2020 року оновлені «Музей академіка 

архітектури О.М. Бекетова» та Іменна Зала Урочистостей. 

Запорукою успіху ХНУМГ ім. О.М. Бекетова стали велика повага до 

багатогранної спадщини Університету та участь всього колективу у її збереженні 

та дослідженні, шанобливе ставлення до минулого та прагнення до інновацій. 
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3. ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО 

КОЛЕДЖІВ 

 

На правах структурних підрозділів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова здійснюють 

освітню діяльність Електромеханічний та Житлово-комунальний фахові коледжі. 

Навчання студентів в Електромеханічному фаховому коледжі ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова у 2019-2020 н. р. проводилось на денній та заочній формі за 

трьома спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

Загальна кількість студентів у поточному навчальному році становила 355 

осіб проти 334 минулого року. Прийом 2019 р. на денну форму навчання 

збільшився майже вдвічі. 

В рамках профорієнтаційної роботи в коледжі щорічно проводяться «Дні 

відкритих дверей», під час яких проходять зустрічі з учнями шкіл, екскурсії по 

коледжу, бесіди. 

Продовжується цілеспрямована робота по якісному забезпеченню 

навчального процесу висококваліфікованими викладачами. Протягом року мали 

місце 44 варіанти підвищення кваліфікації за різними напрямками та формами. 

П’ять педагогічних працівників пройшли чергову атестацію та три позачергову. 

На теперішній час 89% викладачів мають вищу та першу категорію. 

Цінними доробками для взаємної допомоги у професійному зростанні 

стали створені 37 методичних розробок, спрямованих на вдосконалення 

освітнього процесу. Викладачами коледжу проводилось 7 відкритих занять в 

рамках обміну, вивчення та розповсюдження педагогічного досвіду. 

Викладачі коледжу протягом року брали участь у роботі науково-

практичних і науково-методичних конференцій. Всього прийняли участь у 11 

конференціях, включаючи «ХVІІІ науково-практичну конференцію педагогічних 

працівників закладів вищої освіти з підготовки молодших спеціалістів 

Харківської області «Організаційно-педагогічні та методичні проблеми і 

завдання імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту», участь 

в якій прийняли 17 викладачів. 

Науково-методична тема, над якою працював колектив коледжу протягом 

року, – «Удосконалення змісту, форм і методів навчання для формування 

професійних компетентностей студента, розвитку його творчих здібностей та 

соціальної адаптації». 

Педагогічний колектив продовжив роботу з впровадження інноваційних 

технологій навчання, використовувались інтерактивні форми співпраці зі 

студентами поряд з традиційними формами навчання. 

У зв’язку з введенням карантину в графік навчального процесу було 

внесено зміни. Навчальні заняття в подальшому проводились дистанційно, було 

створено три нові курси для сайту СДО Університету. Загальна кількість 
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дистанційних курсів становить 25. Для проведення дистанційних занять 

викладачами в основному використовувались платформи Moodle та Zoom. 

Загальна якість захисту дипломних проєктів по коледжу становить 77,3% у 

порівнянні з минулим 70,7%. Дипломів з відзнакою не було. Один студент не 

захистив дипломний проєкт. 

Поглибити теоретичні знання та отримати необхідний досвід за фахом 

допомагає проходження практики. Основними підприємствами, де студенти 

проходять виробничу практику є: ВАТ «Турбоатом», ТОВ «Завод 

Укрелектроремонт», ТОВ СКБ «Укрелектромаш», АТ «ХАРП», ДП «Завод 

«Електроважмаш», КП «Тролейбусне депо №2». Ці підприємства забезпечують 

робочими місцями 100% випускників. 

В 2019-2020 навчальному році у зв’язку з введенням карантину та 

обмеження пересування переддипломна практика та практика на отримання 

робочої професії проводились в коледжі. 

Студенти у поточному навчальному році брали участь у науково-

практичних конференціях, олімпіадах, брейн-рингах, що проводились в регіоні. 

Протягом року прийняли участь у дев’яти таких заходах, найбільші досягнення 

були у Астрономічно-фізичному брейн-ринзі, де студенти коледжу посіли 3 місце 

з 18. 

Згідно з комплексним планом виховної роботи були проведені «Посвята у 

студенти», «День знань» та ін. 

Серед спортивно-виховних заходів – участь у змаганнях міського, 

обласного, республіканського та міжнародного рівня. В коледжі працювало 

протягом навчального року вісім спортивних секцій. Була проведена комплексна 

спартакіада з п’яти видів спорту серед навчальних груп під гаслом: «Стартують 

усі!», а також 25 масових фізкультурно-спортивних заходів. 

В обласній комплексній Спартакіаді «Спорт протягом життя» з восьми 

видів спорту серед студентів коледжей і технікумів Спортивний клуб зайняв 

призові місця в шести спортивних змаганнях. 

Значна кількість перемог та студентів, залучених до змагань, свідчать про 

успіхи фізичної складової у загальному процесі виховання. Кращі 17 

спортсменів-легкоатлетів прийняли участь в Міжнародному Харківському 

марафоні у квітні 2020 р. 

Протягом року в бібліотеці Електромеханічного коледжу були проведені та 

оформлені книжкові виставки та полиці, відкриті перегляди літератури, години 

цікавих повідомлень, бібліографічні огляди, присвячені знаменним датам, 

комплексні заходи до пам’ятних дат. 

Діяльність бібліотеки була спрямована на оперативне забезпечення 

інформацією освітнього процесу, сприянню кращому засвоєнню студентами 

знань через інноваційні форми і методи бібліотечної роботи, виховання у 
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студентів інформаційної культури, розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, 

створення передумов для розвитку творчої індивідуальності особистості. 

Освітня діяльність Житлово-комунального фахового коледжу ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова здійснювалася за п’ятьма спеціальностями денної та заочної 

форм навчання. Загальний контингент студентів у 2019-2020 навчальному році 

становив 902 особи проти 965 минулого року. 

Результатами роботи у поточному році є повне виконання обсягів 

державного замовлення щодо прийому та випуску. Усього було прийнято на 

денну форму навчання – 218 осіб, на заочну форму навчання – 50 осіб. 

За підсумками навчального 2019-2020 року в цілому по коледжу абсолютна 

успішність складає 93,9% на денній формі та 100% на заочній формі навчання. 

Показники якісної успішності порівняно з минулим роком збільшилися: на 1,6% 

та 16,5% відповідно для денної та заочної форм навчання. 

У 2020 році випущено 288 молодших спеціалістів. За результатами захисту 

дипломи з відзнакою отримали 20 випускників на денній формі навчання та 3 на 

заочній. На подальше навчання до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова направлено 120 

випускників, з них на денну форму навчання – 63 особи. 

Згідно з планом роботи коледжу педагогічний колектив працював над 

основною методичною проблемою: «Формування конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця шляхом упровадження інноваційних технологій і 

підвищення професійної компетентності педагогів». 

Протягом 2019-2020 навчального року відповідно до перспективного і 

поточного планів методичний і практичний рівень підвищили 45 педагогічних 

працівників коледжу. Базами підвищення кваліфікації були: на кафедри ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова, ХНАУ імені В. В. Докучаєва, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди, а також у КВНЗ «ХАНО». Шість викладачів 

відвідали заняття у школі професійної адаптації викладачів-початківців, яка 

працює на базі коледжу і надає необхідну допомогу молодим спеціалістам. 

Атестувалися 13 педагогічних працівників. 

У 2019-2020 навчальному році викладами було проведено 14 відкритих 

занять на високому та достатньому методичному рівнях (залежно від кваліфікації 

викладача). 

Важливим напрямком методичної роботи є організація роботи щодо 

формування, вивчення й поширення перспективного педагогічного досвіду. У 

цьому навчальному році вивчали педагогічний досвід семи викладачів, матеріали 

будуть рекомендовані для поширення по коледжу. 

На сьогодні 47 педагогів коледжу пройшли підготовку з організації роботи 

в системі дистанційного навчання Moodle в Університеті. Створено 60 

дистанційних курсів із різних дисциплін і практичного навчання, атестовано 
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дистанційний курс із фізики. 

Заплановано й укладено 150 методичних розробок, які були спрямовані на 

удосконалення й оновлення навчальних програм і навчально-методичних 

комплексів дисциплін, розробки відкритих занять, презентаційних матеріалів із 

різних дисциплін, дистанційних курсів, тестових завдань для поточного й 

підсумкового контролю знань тощо. 

Викладачі і студенти коледжу брали активну участь на міжнародному, 

всеукраїнському, регіональному, обласному та міжвузівському рівнях у 

підготовці матеріалів і доповідей до 15 науково-практичних конференцій 

педагогічних працівників закладів вищої освіти з підготовки молодших 

спеціалістів. 

Студенти коледжу під керівництвом викладачів брали активну участь у 

конкурсах і олімпіадах обласного та Всеукраїнського рівнів, показуючи досить 

високі результати. Призерами олімпіад і конкурсів стали команди коледжу на 

обласному та регіональному рівнях. 

Основне завдання коледжу – підготовка студентів до практичної діяльності 

на виробництві. Базами практик є такі підприємства: ПАТ «Укрпошта», СКП 

«Харківзеленбуд», ТОВ «Агро-Флора», КП «Ритуал», ЦПК імені Горького, готелі 

«Мир», «Аврора» і «Харків-Палас», супермаркети «Рост» і «Сільпо». Є укладені 

договори з базами відпочинку «Корабел» у Херсонській області, «Блік» та 

«Едем» в Одеській, з готелями Туреччини та Болгарії. 

Під час карантину дистанційна комунікація учасників освітнього процесу 

здійснювалася через: електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та інші), 

відеоконференції (MS Teams, Zoom, Skype та інші), веб-сервіс Google Classroom, 

форуми, чати тощо. За результатом практики студенти продемонстрували знання 

на достатньому рівні. Особисто дослідили визначенні підприємства, дали їх 

основні характеристики, потужність виробництва, конкурентоспроможність на 

внутрішньому та зовнішньому ринку. 

Задля всебічного та гармонійного розвитку особистості студентів системно 

і цілеспрямовано проходить організація виховної роботи. Були проведені заходи 

до Дня працівників освіти, Міжнародного дня студента «Коледж має талант», 

присвячений новорічним святам, конкурси «Кращий за професією» 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа», «Кращий комерсант», вечір поезії 

до Шевченківського дня та інші виховні заходи. 

Студенти коледжу взяли участь у обласному фестивалі «Бухгалтер-фест», 

у Третьому регіональному турнірі з фінансової грамотності на Кубок Голови 

ХОДА, у міському заході до Дня народження Т.Г.Шевченка, у Всеукраїнському 

пізнавальному конкурсі «Я – людина», у освітньому проєкті «Школа молодого 

управлінця». 

За результатами участі студентів коледжу у пілотному проеєті «Шлях до 
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порозуміння. Від конфлікту – до згоди», який проводився протягом 2018-2019 

навчального року з Центром психологічного розвитку «РАЗОМ» у 

співробітництві з НГО «Sudost Europa Kultur e.V» м. Берлін у коледжі створена 

служба медіації  для вирішення конфліктів. Студенти-медіатори протягом 

навчального року проводили на виховних годинах ігрові практикуми для 

зниження рівня напруги, семінари щодо ефективної взаємодії, комунікації, 

практичні заняття з розвитку навичок активного слухання. 

Значна робота проведена педагогічним колективом також у напряму 

формування здорового способу життя. Студенти коледжу протягом року брали 

участь у обласній спартакіаді «Спорт протягом життя» серед ЗВО I-II рівнів 

акредитації, де посіли призові місця, зокрема, I місце з футболу серед команд 

коледжів. 

Студенти взяли активну участь в екскурсійних турах до Кам’янець-

Подільського, Хотину, Чернівців, також систематично відвідують виставки, музеї, 

театри. 

Щорічною є участь у районному етапі міського конкурсу «Молода людина 

року» у номінаціях культура та мистецтво, фізична культура та спорт, який 

проводить комітет у справах сім’ї, молоді та спорту по Київському району з 

метою виховання активної громадянської позиції у молоді, підтримки 

обдарованої молоді міста Харкова. 

Студентське самоврядування бере активну участь у волонтерській 

діяльності з громадською організацією «РАЗОМ» та фондом «Заради життя». 

Одним із основних завдань на наступний навчальний рік є забезпечення 

подальшого розвитку студентського самоврядування, широкого залучення його 

до вирішення питань організації освітнього та виховного процесів, розвитку 

громадянської активності, організації здорового способу життя.  

Завданням педагогічного колективу на наступний навчальний рік є 

посилення морально-духовної освіти, організація змістовного дозвілля 

студентської молоді у вільний від навчання час, проведення тематичних 

зустрічей, культурно-мистецьких заходів з метою залучення студентів до кращих 

зразків української та світової культури, виховання громадської активності. 
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4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У 2019 – 2020 навчальному році науковці Університету взяли участь у 

виконанні науково-дослідних робіт за замовленням: 

– Міністерства освіти і науки України; 

– Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ); 

– Українського фонду соціальних інвестицій; 

– Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської 

міської ради; 

– Департаменту інфраструктури Харківської міської ради; 

– Департаменту культури Харківської міської ради; 

– Департаменту житлового господарства Харківської міської ради; 

– Департаменту комунального господарства Харківської міської ради; 

– Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

Камянської міської ради; 

– Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем»; 

– ПАТ «Трест Житлобуд-1»; 

– ТОВ «Стальконструкція ЛТД»; 

– ТОВ «Виробниче об'єднання Харківліфт»; 

– ТОВ «УКРЕЛЕКТРОКОНТАКТ»; 

– ТОВ «Науково-виробнича компанія «Квадрат»; 

– ПАТ «Харківський плитковий завод»; 

– ПАТ «Карлівський машинобудівний завод»; 

– державних та комунальних підприємств житлово-комунального 

господарства України; 

– інших замовників. 

За 2019 рік виконано науково-дослідних робіт на суму 9617,939 тис. грн.: 

– отримано від держави 2548,090 тис. грн., у т.ч. на виконання прикладних 

досліджень – 2248,090 тис. грн., фундаментальних – 300,0 тис. грн.; 

– обсяг виконаних госпдоговірних науково-дослідних робіт – 6869,008 тис. 

грн.; 

– обсяг фінансування науково-дослідних робіт за проєктами міжнародного 

співробітництва – 100,0 тис. грн.; 

– обсяг фінансування за надання наукових послуг – 100,841 тис. грн. 

Загалом було укладено 122 госпдоговори. 

За рахунок коштів державного бюджету виконувалося 8 науково-дослідних 

робіт на замовлення Міністерства освіти і науки України на загальну суму 

2648,090 тис. грн., з них 1 фундаментальна, 6 – прикладних (табл. 2.1), 1 науково-

дослідний проєкт у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва. 
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Таблиця 2.1. Перелік прикладних наукових досліджень за рахунок коштів 

державного бюджету у 2019-2020 рр. за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки 

Назва науково-дослідної роботи 
Науковий керівник/ 

кафедра 

Період 

виконання, 

роки 

Обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

Енергетика та енергоефективність, з них: 

Технології електроенергетики та теплоенергетики 

Розробка програмного комплексу з 

об’єктно-орієнтованого проєктування 

електромеханічних перетворювачів 

енергії та інтелектуальної системи 

забезпечення їх високоефективного 

функціонування 

Плюгін В.Є., д.т.н., 

проф./ систем 

електропостачання та 

електроспоживання 

міст 

2017-2019 1155,0 

Раціональне природокористування, з них: 

Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних 

вод та запобігання забрудненню водних об’єктів 

Підвищення безпеки питного 

водопостачання населення Східної 

України в умовах надзвичайних 

ситуацій шляхом використання 

джерельних вод 

Яковлєв В.В. 

д.геол.н., проф./ 

інженерної екології 

міст 

2018-2020 1359,90 

Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря 

Створення та дослідження 

ефективності універсальної системи 

екологічного діагностування теплових 

двигунів та котельних установок 

Полив’янчук А.П., 

д.т.н., проф./ 

інженерної екології 

міст 

2017-2019 1155,0 

Розробка інноваційних об’єктно-

орієнтованих технологій підвищення 

еколого-енергетичної безпеки систем 

комунальної енергетики 

Сухонос М.К., д.т.н., 

проф./ управління 

проєктами в міському 

господарстві і 

будівництві 

2018-2020 1250,10 

Нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження 

енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел 

енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика 

Розробка наукових основ 

впровадження інтелектуальних 

енергоефективних систем 

електропостачання Smart Grid 

Тугай Д.В., д.т.н., 

доц./ альтернативної 

електроенергетики та 

електротехніки 

2019-2021 933,680 

Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства 

Формування організаційно-

економічного механізму управління 

бюджетуванням об’єднаних 

територіальних громад в умовах 

децентралізації 

Бібік Н.В., к.е.н., доц./ 

підприємництва та 

бізнес-

адміністрування  

2019-2021 573,41 

Нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та 

інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та 

військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики 

та астрономії 

Нові механізми горизонтальної 

колаборації для забезпечення сталого 

розвитку транспортно-логістичних 

систем 

Галкін А.С., к.т.н., 

доц./ Транспортних 

систем і логістики 

2020-2022 366,0 
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У рамках бюджетного фінансування 2020 року виконується 6 науково-

дослідних робіт на суму 2 млн. 435 тис. грн., з них: 1 фундаментальна (табл. 2.2), 

5 – прикладних (табл. 2.1). У 2019 році отримано фінансування 2 наукових робіт 

колективів молодих вчених Університету на суму 608,090 тис. грн. від 

Міністерства освіти і науки України, а у 2020 р. з державного бюджету 

фінансується ще одна робота колективу молодих вчених на суму 366,0 тис. грн. 

 

Таблиця 2.2 Перелік фундаментальних наукових досліджень за рахунок 

коштів державного бюджету у 2020 р. за пріоритетними напрямами розвитку 

науки і техніки 

Назва науково-дослідної 

роботи 

Науковий 

керівник 

Період 

виконання, 

роки 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук 

Методологічні аспекти 

інноваційного розвитку 

економіки держави 

Бабаєв В.М., 

д-р наук з держ. 

упр., проф. 

2019-2021 600,00 

 

На 2020 рік укладено 76 договорів на суму 5199,140 тис. грн. Станом на 

липень 2020 р. профінансовано госпдоговірних науково-дослідних робіт на суму 

1188,976 тис. грн., виконано 31 договір. 

На замовлення Міжнародного агентства з атомної енергії 2019 р. було 

продовжено виконання науково-дослідної роботи «Використання стабільних 

ізотопів для оцінки балансу та якості питних вод у великому місті Східної 

України» (науковий керівник – канд. техн. наук Дядін Д.М.), обсяг фінансування 

на 2020 рік склав 150,0 тис. грн. 

У виконанні наукових досліджень 2019 р. брали участь науково-педагогічні 

працівники 18 кафедр (що становить 47% від загальної їх кількості в 

Університеті), 3 науково-дослідних центри, галузева науково-дослідна 

лабораторія по обстеженню та випробуванню будівельних конструкцій і 

матеріалів кафедри будівельних конструкцій, лабораторний центр «CENTR 

CERAMIC LABORATORY», Laboratory «Paints. Varnishes. Coatings», студентське 

проєктне бюро. 

Важливою складовою реалізації проєктів наукових досліджень і розробок 

є залучення до їх виконання молодих вчених, аспірантів і студентів. У 2019 році 

35 молодих вчених були задіяні у виконанні науково-дослідних робіт, у т.ч. 18 – 

госпдоговірних, 17 – держбюджетних. Станом на липень 2020 р. до виконання 

НДР вже залучено 27 молодих вчених. 
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У 2019 році для виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт було 

залучено 16 студентів, 15 студентам нараховано оплату на суму 154,203 тис. грн. 

Станом на липень поточного року 8 здобувачів вищої освіти задіяні у 

виконанні НДР, всі на умовах оплати праці. Кількість здобувачів вищої освіти, 

які брали участь у виконанні госпдоговірних НДР у 2015-2019 роках наведена в 

табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Кількість здобувачів освіти, які брали участь у виконанні 

госпдоговірних НДР у 2015-2019 рр. 

Рік 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість здобувачів 17 32 63 63 16 

у т.ч. з оплатою 16 27 58 60 15 

 

Збільшення кількості здобувачів у виконанні госпдоговірних науково-

дослідних робіт залишається в колі пріоритетних завдань кафедр і наукових 

центрів Університету. 

Результати наукових досліджень Університету викладено в монографіях, 

підручниках, статтях. Статистика публікацій науковцями Університету у 

вітчизняних і закордонних виданнях за останні п’ять років наведена в табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Статистика публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях 

Показники 
Рік 

2015 2016 2017 2018 2019 

Публікація монографій 44 45 42 49 49 

Публікація монографій за 

кордоном 
0 6 7 13 14 

Публікація підручників, 

навчальних посібників 
44 32 46 49 52 

Публікації у фахових 

виданнях України 
760 763 1002 1007 1014 

Опублікованих у міжнародній 

наукометричній базі даних 

Scopus 

37 27 96 112 104 

Опублікованих у міжнародній 

наукометричній базі даних  

Web of science 

11 10 41 39 48 

Публікації у закордонних 

виданнях, всього 
135 108 116 136 141 

- з них публікації в 

періодичних наукових 

виданнях країн ОЄСР 

76 101 97 121 117 
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Відповідно до Плану видання навчальної, навчально-методичної, наукової 

літератури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова на 2020 рік співробітниками Університету 

планується надрукувати 44 монографії та 45 підручників, навчальних посібників. 

Співробітниками Університету станом на липень 2020 р. було опубліковано 

482 статті у наукометричній базі даних Scopus та отримано 768 цитувань. Індекс 

Гірша для ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у 2019 р. становив 13, станом на липень 

2020 р. Індекс Гірша – 15. 

Кількість опублікованих статей станом на липень 2020 р. у наукометричній 

базі даних Web of Science – 364 (кількість цитувань – 624, Індекс Гірша – 13).  

За результатами аналізу активності використання доступу до баз даних 

Scopus та Web of Science науковими установами в Україні Харківський 

національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова має 

наступні рейтингові показники: 

13 місце серед 464 вишів та наукових установ України, що найактивніше 

використовували Scopus у січні 2019-березні 2020 року (за показником Searches 

Regular). Кількість пошукових запитів – 20371; 

11 місце серед 462 вишів та наукових установ України, що найактивніше 

використовували Web of Science у 2019 році (за показником WOS Queries). 

Кількість пошукових запитів – 9432; 

4 місце серед установ, що найактивніше використовували Web of Science у 

січні-березні 2020 року (згідно з показником WOS Queries). Кількість пошукових 

запитів – 4992. 

Оцінка проводилась за статистичними показниками Elsevier та Компанії 

Clarivate Analytics на період січень 2019-березень 2020 року. 

Відповідно до Положення про преміювання за досягнення високого рівня 

оприлюднення результатів наукових досліджень ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 

звітний період викладачі Університету отримали премію за публікації у 

наукометричних базах даних Scopus та Web of Science на суму 76,290 тис. грн. 

Приймаючи до уваги той факт, що такі показники як: кількість публікацій 

у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, індекс Гірша автора, 

кількість посилань на публікації науковців мають критичне значення при 

формуванні рейтингових позицій Університету, підтвердженні статусу 

національного, проходженні державної атестації ЗВО в частині провадження 

ними наукової (науково-технічної) діяльності, участі у конкурсі проєктів 

наукових досліджень і розробок молодих вчених, що фінансуються за кошти 

державного бюджету, та конкурсу проєктів фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, слід відмітити, 

що не зважаючи на наявність системи преміювання співробітників за досягнення 

високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень показники 
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публікаційної активності співробітників Університету є недостатньо високими, 

що потребує уваги та покращення. 

Окрім публікаційної активності для успішної атестації ЗВО в частині 

провадження ним наукової діяльності вагоме значення має показник чисельності 

працівників ЗВО, які є членами редакційних колегій наукових видань (журналів), 

які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science 

Core Сollection, крім видань, засновником яких є заклад вищої освіти. На 

сьогоднішній день лише 5 докторів наук із 78, які працюють в Університеті, є 

членами редакційних колегій таких видань. Що є наднизьким значенням для 

даного показника.  

Було продовжено роботу по розвитку наукових видань Університету. На 

сьогоднішній день міжнародний науково-технічний журнал «Світлотехніка  та 

електроенергетика» та науково-технічний збірник «Комунальне господарство 

міст» (серії: технічні науки, архітектура, економіка) включено до наукометричної 

бази Index Copernicus та до категорії Б переліку фахових видань України. Також 

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

практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство».  

За 2019 рік працівники Університету взяли участь у 294 міжнародних 

наукових конференціях, що на 36 більше ніж у 2018 році. 

У 2019-2020 навчальному році на базі ХНУМГ ім. О.М.Бекетова 

проводилися наукові заходи різного рівня (табл. 2.5.)  

 

Таблиця 2.5 – Проведення наукових заходів 

Конференції 
Роки 

2017 2018 2019 

Міжнародні 12 10 11 

Всеукраїнські 8 10 10 

у т. ч. зареєстровані у МОН України 17 20  

Всього 20 20 21 

 

«Українським інститутом інтелектуальної власності» було опубліковано 

результати діяльності закладів вищої освіти у сфері промислової власності, а 

також за показниками винахідницької активності національних заявників за 

2019 рік. 

За результатами проведеної оцінки ХНУМГ імені О.М. Бекетова посів 

сьоме місце в Україні за кількістю заявок на винаходи та корисні моделі. Ці 

здобутки свідчать про високий професіоналізм наших науковців, сучасну 

матеріально-технічну базу та активне ведення науково-дослідницької діяльності. 

За період з червня 2019 року по липень 2020 року Університетом отримано 

113 охоронних документи, з яких патентів на винахід – 10, патентів на корисну 

модель – 103; подано 77 заявок, у тому числі 17 – на винахід. Станом на липень 
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2020 року Університет є власником 137 охоронних документів, з них: патентів на 

винахід – 10, патентів на корисну модель – 120, авторських свідоцтв – 7. 

Статистика останніх років свідчить про загальну позитивну динаміку. 

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

інтелектуальної власності у 2019-2020 навчальному році подали викладачі 

факультетів Транспортних систем та технологій, Інженерних мереж та екології 

міст, Електропостачання і освітлення міст.  

22 жовтня 2019 р. у м. Києві за підтримки та участі Міністерства освіти і 

науки України, Національної академії педагогічних наук України відбулась 

Одинадцята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Десята 

міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu». 

У конкурсі на отримання почесного звання «Лідер інновацій в освіті» наш 

Університет представляв інноваційну розробку: «Розробка та впровадження 

моделі бізнес-процесів цифрової трансформації закладів вищої освіти» за яку був 

удостоєний вищої нагороди – почесне звання «ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ». 

На конкурс з тематичних номінацій було подано наукову роботу «Розробка 

та впровадження інтелектуальних чат-ботів в освітню діяльність закладів вищої 

освіти». За цю роботу Університет було нагороджено Золотою медаллю. 

Підтвердженням ефективної роботи, важливою іміджевою складовою є 

різноманітні нагороди та відзнаки наших колег, табл. 2.6. 

Станом на грудень 2019 року в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова працювали 

539 науково-педагогічних працівників, з них 78 докторів наук, професорів, 

332 кандидатів наук, доцентів, 9 лауреатів Державної премії України, 21 академік 

галузевих академій, 27 членів-кореспондентів Національних галузевих академій 

наук України, понад 65 працівників, які мають почесні звання. 

Важливим ресурсним показником є чисельність кадрів, зайнятих у науковій 

сфері. Середня кількість працівників, задіяних у виконанні різноманітних 

наукових досліджень Університету в 2019-2020 рр. становила 177 осіб на рік, у 

т.ч. 9 – середня кількість штатних працівників науково-дослідної частини, 38 – 

середня кількість працівників, які працювали за сумісництвом, 130 – середня 

кількість працівників, які працювали за договорами цивільно-правового 

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

припадає на галузі технічних і суспільних наук. 

Протягом 2019 року у спеціалізованих вчених радах Університету було 

захищено 3 докторських, 20 кандидатських дисертацій, показник 2018 року – 

6 докторських та 23 кандидатських дисертації. 

У 2019-2020 навчальному році в Університеті було проведено дві 

процедури захисту у разових спеціалізованих вчених радах дисертацій на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Інформаційні технології» за 

спеціальністю «Комп’ютерні науки». 
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Таблиця 2.6 – Нагороди та відзнаки 

Нагорода 

2019 р. 

кількість 

нагород 

2020 р. 

кількість нагород 
(станом на липень 

2020 р.) 

Грамота Харківської обласної ради  12 17 

Почесна відзнака Харківської обласної ради 

«Слобожанська слава»  

 3 

Почесна грамота виконкому міської ради  7 15 

Почесна грамота Харківської міської ради   2 

Почесна грамота Харківської обласної 

державної адміністрації  

6 12 

Почесна грамота директора Департаменту 

житлово-комунального господарства та 

розвитку інфраструктури ХОДА та голови 

обкому галузевої профспілки  

 3 

Подяка Міністерства освіти і науки України  12 1 

Грамота Міністерства освіти і науки України  2 2 

Нагрудний знак МОН України «За наукові та 

освітні досягнення»  

2 2 

Орден за заслуги ІІІ ступеня  1  

Нагрудний знак МОН України «Відмінник 

освіти»  

1  

Грамота управління паливно-енергетичного 

комплексу Харківської обласної державної 

адміністрації  

3  

Почесна грамота Департаменту у справах 

сім’ї, молоді та спорту Харківської міської 

ради 

1  

Грамота Верховної рад України   2  

Грамота Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації  

1  

 

У 2019 році працівниками Університету було захищено дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора наук – 4, з них 2 – у спеціалізованих вчених 

радах Університету. Захищено 28 дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, з них 14 – у спеціалізованих Вчених радах Університету. 

З січня по червень 2020 року співробітниками Університету у діючих 

спеціалізованих вчених радах Університету захистів не відбувалося. У зв’язку 

запровадженням в Україні режиму карантину, всі захисти та підготовчі заходи до 

них було перенесено до послаблення режиму карантину. У  лютому 2020 року в 

спеціалізованій вченій раді Університету Д 64.089.03 було захищено 

1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук стороннім 

працівником. 
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Сьогодні в аспірантурі Університету навчається 83 аспіранта, з них 

8 аспірантів з відривом від виробництва, 1 аспірант без відриву від виробництва, 

39 аспірантів на очній (денній) формі навчання, з них 4 аспіранти – громадяни 

іноземних країн, 34 аспіранти на очній (вечірній) формі навчання та 1 на заочній 

формі навчання. Також 1 особу прикріплено здобувачем наукового ступеня 

кандидата наук. В докторантурі Університету навчаються 2 докторанти.  

У 2019 – 2020 н.р. Університет виконав план прийому до аспірантури. 

Зараховано 23 аспіранта, з них 12 аспірантів на контрактну форму навчання.  

Водночас, серед актуальних завдань в діяльності колективу Університету 

залишаються питання підвищення ефективності підготовки кадрів вищої 

кваліфікації: 

– наявність кадрового потенціалу, що забезпечить функціонування разових 

та/або постійно діючих спеціалізованих вчених рад за окремими 

спеціальностями; 

– тільки третина від штатної кількості докторів наук, професорів 

Університету демонструють високу активність у підготовці кадрів вищої 

кваліфікації; 

– низьким залишається рівень заповнення наявних ліцензованих обсягів. 

Критичним показником оцінки наукового потенціалу є кількість науково-

педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво 

(консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які 

захистилися в Україні. Так, лише 25 докторів наук, які працюють в Університеті 

(табл. 2.7), виконують дану вимогу, що є недостатнім. 

В Університеті та його структурних підрозділах активно функціонують 

Рада молодих вчених і Студентське наукове товариство. У 2019 році на базі 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова було проведено 6 конференцій для здобувачів вищої 

освіти і молодих науковців. 

Представники Ради стали експертами в Національному агентстві із 

забезпечення якості вищої освіти; є членами робочої групи з питань Консорціуму 

університетів м. Харкова.  

Протягом звітного періоду п’ять молодих вчених отримували стипендію 

Кабінету Міністрів України та шість молодих вчених є експертами у Експертній 

раді МОН та інших дорадчих органах. У 2019 році виконувалися дві наукові 

роботи, науково-технічні (експериментальні) розробки молодих вчених на 

загальну суму 608,090 тис. грн. що фінансувалися Міністерством освіти і науки 

України, та один проєкт молодих вчених пройшов конкурсний відбір проєктів 

наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих 

вчених, які працюють у ЗВО та НУ, що належать до сфери управління МОН, 

фінансування яких розпочалось з 2020 року за рахунок коштів державного 

бюджету. 
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Таблиця 2.7 – Перелік працівників Університету, які здійснювали наукове 

керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які 

захистилися в Україні 

Структура П. І. Б. НПП 

Кафедра містобудування Древаль І.В. 

Кафедра будівельних конструкцій Шмуклер В. С. 

Кафедра земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем 
Мамонов К. А. 

Кафедра інженерної екології міст Стольберг Ф. В. 
 

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення 

вод 

Душкін С. С. 

Сталинський Д. В. 

Кафедра нафтогазової інженерії і технологій Капцов І. І. 

Кафедра транспортних систем і логістики Давідіч Ю. О. 

Кафедра електричного транспорту Далека В. Ф. 

Смирний М. Ф. 

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності Хворост М. В. 

Кафедра систем електропостачання та 

електроспоживання міст 
Маляренко В. А. 

Кафедра світлотехніки і джерел світла Назаренко Л. А. 

Говоров П. П. 

Кафедра альтернативної електроенергетики та 

електротехніки 
Сосков А.Г. 

 

Кафедра економіки підприємств, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку 

Димченко О. В. 

Бубенко П. Т. 

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту 
Момот  Т. В. 

Кафедра економіки  Ачкасов А. Є. 

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування Новикова М. М. 

Кондратенко Н. О. 

Кафедра управління проєктами в міському 

господарстві і будівництві 
Чумаченко І. В. 

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій 
Новожилова М. В. 

Кафедра туризму і готельного господарства Писаревський І. М. 

Кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології Резван О. О. 

Кафедра філософії і політології Корженко В. В. 

Ректорат Бабаєв В. М. 

 

У 2019-2020 навчальному році більше 1050 студентів брали участь з 

доповідями на наукових конференціях і семінарах різного рівня. 

На базі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова проводяться три Всеукраїнські 

студентські олімпіади зі спеціальностей «Транспортні системи», «Логістика», з 

навчальної дисципліни «Фізика»; та Всеукраїнський конкурс студентських 
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наукових робіт з галузей знань та спеціальностей: «Транспортні системи», 

«Логістика». 

Інститутом модернізації змісту освіти МОН України за 2018/2019 

навчальний рік було оприлюднено результати участі закладів вищої освіти  у ІІ 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей (лист від. 25.02.2020 № 22.1/10-530). Серед закладів вищої 

освіти, які взяли найбільш активну участь у Конкурсі та показали високі 

результати наш Університет посів 12 місце серед 254 ЗВО за кількістю 

надісланих робіт, кількістю студентів-авторів та загальною кількістю робіт, 

нагороджених дипломами. 

На II тур Всеукраїнського конкуру студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей 2019-2020 н. р. було надіслано 125 студентських наукових 

робіт. Перемогу одержали 34 студента. Отримано: Дипломів 1 ступеня – 6; 

Дипломів 2 ступеня – 9; Дипломів 3 ступеня – 19. 

У 2019-2020 н. р. студенти Університету брали активну участь у 

Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт, який проходив на базі 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: 

– зі спеціальності «Транспортні технології (за видами)» – диплом ІІ 

ступеня; диплом ІІІ ступеня.  

– зі спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтеґровані технології» 

– диплом ІІ ступеня.  

– зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

– диплом І ступеня; диплом ІІ ступеня; диплом ІІІ ступеня. 

Конкурс від «The National Scholarship Programme of the Slovak Republic» – 

перемога в конкурсі: міжнародний стипендіальний грант. 

Міжнародний конкурс «VARNA SPAGHETTI ENGINEERING 2019» – 

диплом ІІ ступеня. 

Конкурси різного спрямування: 

– жовтень 2019 р. XXVIII Всеукраїнський огляд-конкурс дипломних 

проєктів випускників архітектурних і художніх спеціальностей (м. Рівне): 

диплом І ступеня; диплом ІІ ступеня; 

– грудень 2019 р. Всеукраїнський конкурс студентських команд LoNG 2019 

(Look of New Generation/погляд нового покоління) – диплом переможця 

конкурсу; 

– грудень 2019 «Чемпіонат Кейсів об’єднання територіальних громад 

Школи місцевого самоврядування DESPRO» – диплом переможця конкурсу;   

– лютий 2020 р. IV Всеукраїнський молодіжний конкурс з інтер’єрного 

дизайну (від Співтовариства британського та міжнародного дизайну SBIT) 

номінація: універсальний дизайн – фіналіст конкурсу; 
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– травень 2020 р. Регіональний науковий конкурс молодих вчених 

«Гендерна політика очима української молоді»: диплом І ступеня; диплом 

ІІІ ступеня. 

Пріоритети розвитку України, передбачають активну інноваційну 

діяльність в усіх сферах суспільного життя і, безумовно, інноваційного 

спрямування науки. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова активно бере участь у 

громадському житті країни. У звітному періоді проведено ряд заходів, 

спрямованих на популяризацію наукової діяльності:  

5 вересня 2019 року у м. Варшава (Польща) проєкт реконструкції 

нежитлової будівлі під Регіональний центр адміністративних послуг, 

розроблений Харківським національним університетом міського господарства 

імені О. М. Бекетова, у наймасштабнішому будівельному конкурсі в Європі 

European Award-2018 отримав Головний приз, звання «Європейська нагорода-

2018» у категорії «громадські будівлі», спеціальну нагороду Національної спілки 

архітекторів, а також приз від Польсько-Української торговельної палати.  

10 вересня 2019 року в рамках угоди про співробітництво між Харківським 

національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова та ІТ 

компанією СНІ SOFTWARE на базі кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій введено в дію навчально-наукову лабораторію 

«Інтернет речей». Відкриття лабораторії «Інтернет речей» є першим важливим 

етапом створення багатофункціонального навчального центру компанії  CHI 

SOFTWARE. Мета проєкту: створення інноваційного інформаційного освітнього 

осередку та залучення студентів ІТ-спеціальностей до проведення наукових 

досліджень у сферах: розробка вбудованих систем та Інтернету речей. 

Унікальність проєкту визначена спрямованістю на реальні завдання сучасного 

великого міста та його інфраструктурних складових. 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 

Бекетова став переможцем проєкту «Реформи енергоефективності в Україні», що 

виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за 

дорученням Уряду Німеччини. Інформація стала відома під час семінару з 

впровадження компоненту «Професійні кваліфікації» Проєкту «Реформи у сфері 

енергоефективності в Україні», який відбувся 3 жовтня 2019 року у Києві. 

29 жовтня 2019 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю 

Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М. Бекетова та «Групою Провіденс», Торонто. «Група Провіденс» є 

канадським освітянським агентством та професійною бізнес-консалтинговою 

компанію з надання B2B послуг. Головною метою підписання Меморандуму є 

здійснення науково-дослідної діяльності та впровадження спільних програм з 

ЗВО, організаціями та компаніями Канади, а також сприяння роботі Українсько-
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Канадського культурно-освітнього центру, який функціонує в ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова. 

12 листопада 2019 року під час зустрічі з представниками Посольства США 

в Україні в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, були обговорені питання співпраці 

ХНУМГ імені О.М. Бекетова з Регіональним офісом з питань викладання 

англійської мови Посольства США в Україні.  

20 листопада 2019 року відбулося урочисте підписання Угоди про 

співпрацю між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та АТ «Турбоатом». Мета підписання 

документу – 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. Угода дозволить підвищити рівень досліджень та 

інноваційних розробок, якість навчального процесу при підготовці студентів, 

аспірантів і докторантів, а також якість кадрового потенціалу.  

У листопаді 2019 року Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова став науковим партнером Міжнародного 

будівельного конкурсу «Європейська нагорода». Конкурс, ставить перед собою 

важливі завдання по збереженню національної та європейської спадщини, а 

також модернізації та удосконалення будівельної інфраструктури міст. Критерії 

відбору переможців включають такі важливі аспекти, як функціональні 

можливості модернізованих та реконструйованих будівель, охорона оживленого 

простору, сучасні дизайнерські рішення, висока якість виготовлення, захист 

сучасних культурних об’єктів, використання нових матеріалів та технологій 

тощо. Статус наукового партнера впливового Міжнародного будівельного 

конкурсу «Європейська нагорода» передбачає участь керівництва Університету 

та викладачів профільних кафедр у журі конкурсу, реалізацію спільних 

міжнародних проєктів, участь у міжнародних семінарах та конференціях, що 

проводяться провідними європейськими установами у будівельній галузі. Титул 

«Європейська нагорода» – це привід для гордості, а також унікальна можливість 

представити свої успіхи на міжнародному рівні. 

20-21 листопада 2019 року відбулась V Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Спадщина університету. Історія. Освіта. Наука. Культура. 

Особистість» з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку. 

Конференція була започаткована у 2015 році Радою зі спадщини Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова в рамках 

багатовекторного науково-освітнього «Проєкту зі спадщини». 

10 грудня 2019 року пройшло підписання договору про науково-освітнє 

співробітництво між в Харківським національним університетом міського 
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господарства імені О.М. Бекетова та Спілкою підприємців Харківської області. 

Метою договору є забезпечення співробітництва у сфері підготовки фахівців та 

підвищення кваліфікації слухачів, студентів та викладачів Університету з питань 

розвитку, підприємництва та реалізації суспільно корисних ініціатив шляхом 

участі у проєктах, програмах та заходах, які реалізуються Університетом та 

Спілкою підприємців Харківської області. Завдяки підписаному договору перед 

студентами ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відкриються нові можливості як під час 

навчання, так і по закінченню ЗВО. 

28 лютого 2020 року відбулось підписання Меморандуму про співпрацю 

між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та бізнес-спільнотою Energy Club з метою 

розвитку енергетичної галузі України та вищої освіти у галузі енергетики. 

Підписання даного Меморандуму є одним із головних напрямків Стратегічного 

плану розвитку Університету з розширення глобальної політики встановлення 

партнерських стосунків і атмосфери довіри між учасниками енергетичного ринку 

України та використання потенціалу розвитку, інтернаціоналізації всіх сфер 

діяльності Університету, в тому числі шляхом участі бізнес-спільноти в 

організації та проведенні фахових заходів (конференцій, обговорень, круглих 

столів тощо) на тему енергетики, сприяння діяльності науковців, що працюють в 

галузі енергетики, взаємодії з експертами та учасниками енергетичного ринку 

України, сприяння висвітленню і поширенню напрацювань науковців у галузі 

енергетики у фахових наукових виданнях, масмедіа. 

4 березня 2020 р. відбулось відкриття унікального лабораторно-освітного 

центру «Хімії і інтегрованих технологій»: лабораторії фізико-хімічних методів 

аналізу та аналітичної хімії, лабораторії органічної хімії, лабораторії загальної 

хімії, Centre Ceramic Laboratory, PVCLab – лабораторії лакофарбових 

композиційних матеріалів. Головне призначення центру – отримання сучасних 

теоретичних та практичних знань і навичок роботи з лакофарбовими та 

керамічними композиційними сучасними матеріалами та їх компонентами і 

сировиною й одержання якісної фундаментальної та технічної освіти 

європейського рівня за хімічним напрямом. Для викладачів та науковців 

Університету центр дає широку можливість проводити ґрунтовні та затребувані 

теоретичні та прикладні наукові дослідження. Визначати на замовлення від 

промислового сектору, одиничні, комплексні та інтегральні показники якості 

лакофарбових композиційних матеріалів, та їх складових, розробляти керамічні 

матеріали архітектурно-будівельного та спеціального призначення. 

Зацікавленість у можливостях, які надає центр є і у шкільної спільноти, адже 

наявна лабораторна база та знання висококваліфікованих фахівців центру 

дозволяють виконувати наукові роботи для Малої академії наук України. 

В травні 2020 року відбулась відеозустріч із засновником ІТ компанії 

Raccoon Gang Радченко Олексієм. Компанія Raccoon Gang є провідною 



62 

компанією з розробки спеціалізованих веб-сервісів в галузі edTech, зокрема 

рішень для масових онлайн курсів (MOOK), адаптивного навчання, гейміфікації 

під час навчання. Сфера спільних інтересів університету та компанії Raccoon 

Gang – це сумісна участь в роботі Освітнього комітету Kharkiv IT Cluster, як 

платформи професійного спілкування представників вищої школи м. Харкова та 

фахівців, що працюють в ІТ-галузі з метою удосконалення освітніх програм 

навчання, поглиблення теоретичної складової навчання та посилення практичної 

спрямованості професійно-орієнтованих дисциплін спеціальностей. 

На базі ХНУМГ імені О.М. Бекетова створено один з трьох в Україні 

Енерго-Інноваційних Хабів, урочисте відкриття якого відбулося 09 червня 

2020 р.  Хаб оснащено сучасним спеціалізованим обладнанням для проведення 

професійного енергоаудиту (на загальну суму 30 тис. дол.) та зразками 

енергоефективних матеріалів і систем провідних компаній світу: ГЕРЦ, REHAU, 

DANFOSS, ROCKWOOL, ECOTERMO ENGINEERING, ВЕНТОКС, HENKEL, 

VEKO. Головна мета Хабу – поширення кращих міжнародних практик і 

навчальних матеріалів для різних цільових груп: студентів професійних 

навчальних закладів, молоді, школярів. 

23-26 червня Харківська обласна рада спільно з Харківським національним 

університетом міського господарства імені О.М. Бекетова ініціювали в цьому 

році низку системних навчальних заходів в сфері підвищення 

енергоефективності. Харківська обласна рада, як територіальний координатор 

Ініціативи ЄС «Угода мерів-Схід», вже котрий рік поспіль згуртовує 

територіальні громади області та заохочує їх до активної участі в Європейському 

тижні сталої енергії, а також, вивченню успішних практик ефективного та 

бережливого  використання енергоресурсів, популяризації відновлюваної 

енергії, застосування інноваційних технологій для отримання чистої 

та  безпечної енергії. Цьогорічні заходи Європейського тижня сталої енергії 

проходили під гаслом «За межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення 

та зростання» і, вперше, через пандемію СOVID-19, відбулися у онлайн-режимі. 
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5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Серед основних напрямів міжнародної діяльності Університету у 2019-

2020 навчальному році можна виділити: 

 робота в рамках програми Erasmus + International Credit Mobility; 

 активна робота кафедри транспортних систем і логістики в рамках 

програми Erasmus+/KA2 Master in Smart Transport and Logistics for Cities 

(SmaLog); 

 відрядження викладачів, співробітників, здобувачів освіти за кордон для 

проходження стажування, навчання, проведення наукових досліджень, участі в 

наукових конференціях, школах та тренінгах тощо; 

 прийом іноземних фахівців і дипломатичних делегацій в Університеті; 

 проведення мовних курсів «Китайська мова», «Чеська мова»; 

 презентація програм академічної мобільності для здобувачів освіти, 

викладачів та співробітників. 

Серед подій та заходів, які мають значення для розвитку міжнародної 

діяльності Університету слід виділити: 

 5 вересня 2019 року ХНУМГ ім. О. М. Бекетова отримав головний приз 

ІІІ Міжнародного будівельного конкурсу European Award-2018 – звання 

«Європейська нагорода-2018» у категорії «громадські будівлі», спеціальну 

нагороду Національної спілки архітекторів, а також приз від Польсько-

Української торговельної палати за проєкт по реконструкції нежитлової будівлі 

під центр адміністративних послуг по проспекту Тракторобудівників, 144; 

 у листопаді 2019 року Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова став науковим партнером Міжнародного 

будівельного конкурсу «Європейська нагорода»; 

 12 листопада 2019 року ХНУМГ ім. О. М. Бекетова відвідав директор 

програм з питань викладання англійської мови Посольства США в Україні Тімоті 

Коллінз та Помічник аташе з питань культури Посольства США Лілія Шило. Під 

час візиту досягнуто домовленості про приїзд до ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

професійного викладача англійської мови з США для проведення занять на 

спеціальності 035 Філологія; 

 22 листопада 2019 року в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова відбулася презентація 

діяльності Міжнародних культурно-освітніх та мовних центрів; 

 16 травня 2020 року ХНУМГ ім. О. М. Бекетова взяв участь в онлайн-

зустрічі із Генеральним консулом Республіки Польща в Харкові Янушем 

Яблонським з нагоди Дня Європи; 

https://www.kname.edu.ua/index.php/3235-кафедра-транспортних-систем-і-логістики-прийняла-участь-у-робочих-зустрічах-проекту-erasmus-ka2-master-in-smart-transport-and-logistics-for-cities-smalog
https://www.kname.edu.ua/index.php/3235-кафедра-транспортних-систем-і-логістики-прийняла-участь-у-робочих-зустрічах-проекту-erasmus-ka2-master-in-smart-transport-and-logistics-for-cities-smalog
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 4 липня 2020 року ХНУМГ ім. О. М. Бекетова взяв участь в обговоренні 

партнерства між українськими та американськими університетами з нагоди 

святкування 244-ї річниці незалежності США. 

У 2019-2020 навчальному році в Університеті діяли 11 міжнародних 

програм та проєктів: 

 програма Еразмус + KA1 Кредитна мобільність (Естонський Університет 

природничих наук, м. Тарту, Естонія ); 

 програма Еразмус + KA1 Кредитна мобільність (Університет Нової Горіци, 

м. Нова Горіца, Словенія ); 

 програма Еразмус + KA1 Кредитна мобільність (Близькосхідний Технічний 

Університет, м. Анкара, Туреччина (METU); 

 програма Еразмус + KA1 Кредитна мобільність (Університет імені 

Арістотеля, м. Салоніки, Греція); 

 програма Еразмус + KA1 Кредитна мобільність (Лодзинський технічний 

університет, м. Лодзь, Польща); 

 програма Еразмус + KA1 Кредитна мобільність (Варненський вільний 

університет Чорноризця Храбра, м. Варна, Болгарія); 

 проєкт Еразмус + KA2 «Розумний транспорт і логістика для міст» (Італія); 

 проєкт в рамках співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії 

МАГАТЕ (Австрія); 

 проєкт в рамках співпраці з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) (Німеччина); 

 міжнародний проєкт з проєктування «Варна, спагеті, інженерінг» до 

м. Варна (Болгарія); 

 проєкт в рамках співпраці з фондом Ебергарда Шьока (Баден-Баден, 

Німеччина). 

У міжнародному співробітництві активно брали участь кафедри земельного 

адміністрування та геоінформаційних систем, транспортних систем і логістики, 

інженерної екології міст. 

За результатами конкурсу, оголошеного Європейською Комісією, ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова у консорціумі з іншими українськими та європейськими 

партнерами здобув фінансування для проєкту за програмою Еразмус+ КА2 

«Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate 

Services, Climate Change Adaptation and Mitigation», – «Навчання на місцевому, 

національному та регіональному рівнях з питань кліматичного обслуговування, 

адаптацій до кліматичних змін та пом’якшення їх впливу». Координатор проєкту 

є Університет Гельсінкі, Фінляндія. Проєкт спрямовано на розвиток кліматичного 

обслуговування і підвищення ефективності інформаційно-просвітницької 

діяльності у сфері клімату та навколишнього середовища з метою адаптації до 
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змін клімату і пом'якшення їх наслідків для населення. Передбачається створення 

коротко-, середньо- та довгострокових навчальних курсів на основі 

компетентнісного підходу з використанням інноваційних педагогічних 

технологій для підготовки та перепідготовки фахівців кліматозалежних галузей 

економіки, а також онлайн-курсів для підвищення обізнаності широких верств 

населення в галузі кліматології і кліматичних послуг. 

Активною залишається робота по проведенню програм стажування та 

практик кафедри транспортних систем і логістики. Викладачі кафедри проходили 

стажування в європейських університетах в рамках програми Erasmus+/KA 2 

Master in Smart Transport and Logistics for Cities. 

В рамках роботи Чеського мовно-культурного центру, паралельно із курсом 

чеської мови, який викладається Мартіном Горном, працював розмовний клуб із 

носієм чеської мови Володимиром Гібнером. Для студентів з спеціальності 

035 Філологія відкриту лекцію з перекладу провів директор Освітнього центру 

"Association" – Радим Кноблох. 

Для студентів з спеціальності 035 Філологія проведено розмовний клуб 

англійської мови та курс з медіа-грамотності, які викладалися носіями мови в 

рамках співробітництва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та Посольства США в 

Україні. 

В рамках роботи Українсько-канадського культурно-освітнього центру та 

підписаного меморандуму про співпрацю ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та «Групою 

Провіденс» (Торонто, Канада) студентам надавалися консультації щодо участі в 

програмах академічної мобільності з університетами Канади. 

В рамках співробітництва Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова з Генеральним консульством 

Республіки Польща у Харкові для студентів та викладачів було надано 

безкоштовний доступ до електронного ресурсу з вивчення польської мови. 

Протягом 2019-2020 навчального року Університет збільшив кількість 

міжнародних партнерів. Так було підписано: 

 меморандум про співробітництво з «Групою Провіденс», (Торонто, Канада); 

 договір про співробітництво з Університетом Менделя (Брно, Чеська 

Республіка); 

 договір про співробітництво з Університетом AKEV (Анталія, Туреччина); 

 договір про співробітництво з Морською Академією в Щецині (Щецин, 

Республіка Польща); 

 угода про проходження практики студентами спеціальності 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології в чеській компанії 

Teleperformance, м. Пардубіце. 

В навчальному році було проведено інформаційні зустрічі зі здобувачами 

освіти щодо участі у програмах академічної мобільності із університетами США, 
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Китаю, Угорщини, Словаччини, Польщі, які фінансуються урядами зазначених 

країн. 

Наукове стажування проходили 23 особи в університетах Болгарії, Італії, 

Німеччини, Польщі, Австрії. 

Запровадження карантину у зв’язку з хворобою COVID-19 різко 

відобразилось на кількісних показниках закордонних відряджень співробітників 

та здобувачів: 

 кількість закордонних відряджень співробітників Університету у звітному 

періоді становить 31 особу, проти 87 – показник минулого року; 

 кількість закордонних відряджень здобувачів – 25 осіб, минулорічний 

показник – 197. 

У 2019-2020 навчальному році ХНУМГ ім. О. М. Бекетова відвідали 

іноземні делегації з Польщі, Чеської Республіки, Туреччини, Німеччини, США, 

Греції, Нідерландів. 
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6. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 

Запровадження сучасних інформаційних ресурсів вже багато років 

залишається однією з основ для підвищення ефективності освітньої, наукової та 

управлінської діяльності Університету. Питання цифрової трансформації 

освітньої та управлінської діяльності ХНУМГ імені О.М.  Бекетова розглядалось 

Вченою Радою у вересні 2019 року, що було продовженням планомірної роботи 

останніх років з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та практики 

їх використання. 

Запровадження режиму карантину стало значним поштовхом для розвитку 

ІКТ на всіх рівнях діяльності, водночас, надавши об’єктивну картину фактичного 

стану справ щодо рівня використання інформаційних ресурсів та відповідних 

компетенцій в колективі Університету, окремому структурному підрозділі, і 

навіть окремого НПП чи співробітника. Важливим результатом роботи в режимі 

карантину є той факт, що ряд проблем, які традиційно пов’язували з ІКТ, 

виявилися в абсолютно інших сферах. Недоліки в методичній, організаційній 

роботі, рівень володіння НПП інформаційними ресурсами, багато років 

доступними в Університеті, інші проблеми, які тривалий час перебували у тіні 

впровадження системи дистанційного навчання Moodle, використання 

комунікаційних рішень для віддаленої роботи Office 365 та подібних проєктів, 

виявились на поверхні завдяки переходу освітнього процесу на дистанційний 

режим. Не зважаючи на виявлені недоліки, наявні інформаційні ресурси та досвід 

їх використання, в Університеті склали достатній фундамент для швидкої 

адаптації навчального процесу до роботи у дистанційному режимі. Більшість 

виявлених проблем, в тому числі і технічного плану, оперативно вирішувались. 

Окремим питанням з точки зору ІКТ було забезпечення поточної 

управлінської роботи на рівнях ректорату, вчених рад, факультетів, інших 

структурних підрозділів. Комунікаційну платформу для організаційної та 

управлінської роботи було створено на базі Microsoft Teams. В активній фазі 

перебуває робота з компанією Microsoft щодо розширення функціоналу цього 

інструменту. 

На рис. 1 представлено кількість унікальних користувачів на день за 

програмами Microsoft Office 365:Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 

Teams за 90 діб. Як видно з приведених графіків – починаючи з 17 березня 2020  

року по 28 квітня 2020 року почалось значне збільшення користувачів Microsoft 

Teams, а також дій в Microsoft Teams, рис.2. 
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Рисунок 6.1 – Кількість унікальних користувачів на день за програмами 

Microsoft Office 365:Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams за 90 діб 

 

 
Рисунок 6.2 – Кількість дій в Microsoft Teams за 90 діб 
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Завдяки впровадженню VPN-сервера відбувся перехід до віддаленої роботи 

співробітників, важливих для забезпечення поточної діяльності Університету 

підрозділів, підтримки критичної хмарної інфраструктури та забезпечення 

роботи корпоративної інформаційної системи. 

Для забезпечення віддаленої роботи фахівців структурних підрозділів, 

співробітниками інформаційно-обчислювального центру було виконано наступні 

роботи: 

– встановлено сервер віртуалізації на базі операційної системи Windows 

2019; 

– на базі сервера віртуалізації створені 3 віртуальних сервера: Windows 

2016 (ІОЦ), Windows 2019 (Medoc DB - бухгалтерія, плановий, відділ кадрів), 

Windows 2019 (робота з VPN - видалені клієнти корпоративної інформаційної 

системи); 

– налаштовано VPN-Сервер (Virtual Private Network «віртуальна приватна 

мережа» – дозволяє отримати доступ до внутрішньої локальної мережі 

Університету з будь-якої точки через Інтернет), створені облікові записи для 

видаленої роботи 15 співробітників. 

Своєчасно проводилось поточне обслуговування та планове оновлення 

програмного забезпечення для підтримки роботи підрозділів Університету 

(бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, відділ кадрів, користувачі 

корпоративної інформаційної системи). 

Протягом звітного періоду продовжено розвиток інформаційно-

комунікаційної системи Університету. Завершено процес переведення на 

протокол DHCP (протокол динамічної конфігурації вузла) доступу до мережі 

Internet з локальних комп’ютерів Університету. Парк персональних комп’ютерів 

поповнено на 16 одиниць, на суму 176 тисячі 183 гривні. Загальна їх кількість 

становить 1442 комп’ютери, всі під’єднані до мережі Internet. Розвивається 

локальна мережа: електро-технічний корпус поєднали з серверною 

оптоволоконним кабелем, що збільшило пропускну спроможність локальної 

мережі з електро-технічним корпусом до 1 Гбіт/сек. 

Успішно функціонує: 

– новий сервер Центру технологій дистанційного навчання, на якому 

встановлено програмне забезпечення MOODLE 3.8; 

– загальноуніверситетське мережеве сховище, об’ємом 20 Тб; 

– відокремлене мережеве сховище для зберігання та оброблення відео-

файлів Університету, об’ємом 12 Тб; 

– більш ніж 50 Wi-Fi роутерів для бездротового надання послуг Інтернет; 

– джерело безперебійного живлення, що дає можливість роздавати 

Інтернет по оптоволоконним кабелям зв’язку протягом 8 годин після 

відключення електроенергії. 
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У домені Університету продовжується робота по створенню та оновленню 

сайтів структурних підрозділів. 

Розвиток корпоративної інформаційної системи Університету 

характеризується наступними основними результатами. Завершено роботу над 

такими підсистемами: 

– оновлена версія підсистеми «Деканат»; 

– автоматизація анкетування здобувачів освіти щодо якості реалізації 

навчальних дисциплін та освітньої програми; 

– нова підсистема «Стипендія» з можливістю формування рейтингових 

списків за визначеними правилами та з урахуванням додаткових коефіцієнтів; 

– дистанційне замовлення довідок з особистого кабінету здобувача освіти; 

На стадії завершення та тестування: 

– підсистема «Поточний контроль» з функцією віддаленого доступу та 

можливістю дистанційного заповнення результатів поточного контролю 

успішності здобувачів освіти; 

– нова версія web-порталу; 

– надання посилання з особистого кабінету викладача на віддалене 

проведення заняття; 

– автоматизоване формування Індивідуального плану здобувача освіти. 

Завершення роботи за цими проєктами має бути забезпечено на початку 

нового навчального року. Крім зазначених, завданнями у подальшому розвитку 

корпоративної інформаційної системи є: 

– впровадження в "Методичному модулі" прив'язки дистанційних курсів до 

освітніх програм; 

– створення на базі "Методичного модуля" можливості формування звітів 

по активності дистанційних курсів в розрізі освітніх програма та кафедр. 

У звітному періоді продовжено співпрацю з компанією Microsoft за 

програмами Microsoft Office 365, Microsoft Imagine, Microsoft Imagine Academy. 

В липні 2020 року Університет закупив 235 ліцензій Office 365 ProPlus для НПП, 

завдяки чому було отримано спеціальні умови використання продуктів Microsoft 

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

– забезпечення ліцензіями всього парку ПК лабораторій Університету; 

– безкоштовна підписка Microsoft Imagine Premium для STEM-факультетів; 

– безкоштовний пакет Office 365 ProPlus для всіх студентів Університету; 

– постійний доступ до оновлень продуктів Майкрософт і навчальних 

ресурсів для викладачів. 

Успішно продовжується проєкт впровадження сервісів Microsoft Azure в 

навчальний і науковий процеси Університету. Активними у цій роботі є 

колективи кафедр комп’ютерних наук і інформаційних технологій, економіки та 

кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст. 



71 

1118 студентів рівня бакалавр, першого курсу денної форми навчання були 

зареєстровані в Microsoft Office 365 та в Microsoft Imagine, що відкрило їм доступ 

до використання програмного забезпечення компанії Microsoft на своїх домашніх 

комп’ютерах. Найбільш затребуваним серед здобувачів освіти є таке програмне 

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

Project 2016, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8 та Microsoft Windows 7. 

Станом на липень кількість активованих ліцензій Microsoft Office 365 PRO PLUS 

складає 1593, із них 928 ліцензій – на мобільних пристроях. 

У розвиток інформаційних ресурсів вагомим є внесок наукової бібліотеки 

Університету. 

Фонд наукової бібліотеки складає 868830 примірників, із них: книг – 

839824 (з яких: наукових видань – 262876, періодичних видань – 18684, рідкісних 

та цінних видань – 10558). Бібліотечний фонд відображено у службових та 

читацьких каталогах і картотеках, у т.ч. в електронній формі. На 1.07.2020 року 

електронний каталог налічує 164012 записи. 

Наукова бібліотека автоматизована на вільному програмному забезпеченні 

АБІС «Koha». Користувачам бібліотеки надається вільний доступ до інформації 

у режимі 24/7. 

Триває робота щодо наповнення цифрового репозиторію, яким активно 

користуються здобувачі усіх форм навчання. Кількість цифрових ресурсів у 

репозиторії Університету станом на липень 2020 р. складає 44858 елементи, 

проти 43163 – показник минулого року. 

У звітному періоді співробітниками бібліотеки активно проводилася 

робота з редагування описів електронного каталогу та додавання до них активних 

гіперпосилань на відповідні документи з цифрового репозиторію та опису 

повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature. 

Доступ до публікацій Springer Nature було надано з січня 2020 року. На сайті 

наукової бібліотеки Університету за посиланням Springer eBooks 2017 надано 

доступ до 9500 повнотекстових електронних версій книг 2017 року видання. 

З 2017 року до теперішнього часу Університет має доступ до двох 

електронних наукових баз даних: Scopus та Web of Science за кошти 

держбюджету. З метою подовження віддаленого доступу було проведено 

перереєстрацію науковців в науко-метричних базах даних Scopus та Web of 

Science. Надавалися індивідуальні та онлайн-консультації для НПП Університету. 

Проводилась робота з коригування профілів науковців та Університету у цих 

базах. Станом на липень до даних баз підключено 493 співробітника 

Університету. За період користування базами даних було зроблено 54016 запитів.  

За результатами аналізу активності використання доступу до баз даних 

Scopus та Web of Science науковими установами в Україні, на період з січня 2019 
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по березень 2020 року, Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова має наступні рейтингові показники: 

– 13 місце серед 464 ЗВО та наукових установ України, що найактивніше 

використовували Scopus у січні 2019 – березні 2020 року (за показником Searches 

Regular). Кількість пошукових запитів – 20371; 

– 11 місце серед 462 ЗВО та наукових установ України, що найактивніше 

використовували Web of Science у 2019 році (за показником WOS Queries). 

Кількість пошукових запитів – 9432; 

– 4 місце серед установ, що найактивніше використовували Web of Science 

у січні - березні 2020 року (згідно з показником WOS Queries). Кількість 

пошукових запитів – 4992. 

Оцінка проводилась за статистичними показниками Компаній Elsevier та 

Clarivate Analytics та оприлюднена у квітні 2020 року. 

У рамках бібліотечного проєкту ELibrUkr користувачі бібліотеки прийняли 

участь у тестовому безкоштовному доступі до пакету баз даних EBSCO з 

1.10.2019 року по 1.11.2019 року. За 30 днів тестового доступу під час 1678 

пошукових сесій користувачі здійснили 6375 пошукових запитів у базі даних та 

завантажили 1003 повних текстів та 1396 рефератів. 

Також з 3 січня по 30 червня 2020 року мали безкоштовний доступ до 

електронної бібліотеки https://dl.acm.org/, яка є найстаршою й найбільшою 

міжнародною організацією в галузі комп’ютерних наук «Association for 

Computing Machinery». 

Наукова бібліотека є учасником корпоративних проєктів, що значно 

розширяють її можливості у якісному забезпеченні наукової, освітньої та 

виховної діяльності Університету: «Метабібліографія Харківщини», «Єдина 

картка читача», «Зведений каталог періодичних видань» у якому приймає участь 

31 бібліотека ЗВО Харкова. Завдяки участі у проєкті «Єдина картка читача» 

здобувачі освіти та науковці Університету мають можливість працювати з 

електронними ресурсами, доступ до яких надають бібліотеки інших закладів 

вищої освіти Харкова: «Ліга: Закон» (Інформаційно-правова українська офіційна 

база даних), «Освіта в Україні» (Нормативно-правове регулювання), EBSCO 

(Багатопрофільна база даних, яка нараховує понад 10 000 назв наукових 

англомовних журналів з усіх галузей знань), журнали з платформи 

eLIBRARY.RU тощо. 

У звітному періоді продовжено роботу над власними проєктами бібліотеки: 

– проєкт «Видатні вчені Харківського національного університету міського 

господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова у Вікіпедії»; 

– електронний ресурс «Галерея вчених ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»; 

– електронний ресурс «Праці викладачів ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»; 
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– сумісний проєкт бібліотеки та музейного комплексу Університету 

«Спадщина університету: Історія. Наука. Культура. Особистість». 

Продовжується робота бібліотеки у інформаційному проєкті «WIKI 

Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова» – оновлення єдиної бази портфоліо викладачів Університету. 

Усі бібліографічні покажчики та списки розміщуються на сайті наукової 

бібліотеки Університету. Своєчасно оновлюється новинний контент на сайті та в 

соціальних мережах, корпоративній університетській мережі Yammer. 

Серед актуальних питань у роботі з інформаційними ресурсами 

Університету залишається популяризація наявних можливостей на рівні НПП та 

здобувачів освіти. Окремо в цій роботі необхідно виділити наповнення контентом 

належної якості та розвиток сайтів структурних підрозділів Університету. До 

завдань наступного навчального року необхідно віднести також: 

– поширення практики використання комунікаційних можливостей 

Microsoft Teams для освітньої, управлінської і наукової діяльності Університету; 

– розширення користувачів програмного забезпечення компанії Microsoft 

серед здобувачів освіти та НПП, співробітників Університету; 

– розширення використання хмарного сервісу Microsoft Azure в контексті 

Azure Machine Learning; 

– подальший розвиток внутрішньої нормативної бази у контексті 

використання хмарних технологій для оптимізації статистичної звітності і 

роботи з базами даних Університету; 

– подальший розвиток корпоративної інформаційної системи Університету 

та відповідної внутрішньої нормативної бази. 
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7. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ СВІТОВИМИ І ВІТЧИЗНЯНИМИ 

РЕЙТИНГОВИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Важливою характеристикою діяльності Університету є позиції у 

вітчизняних і міжнародних рейтингах. 

У світовому рейтингу Webometrics (липень 2020 р.) серед закладів вищої 

освіти України Університет займає 19 позицію, покращивши свій результат 

порівняно з показниками минулих періодів: січень 2020 р. – 31 місце, липень 

2019 р. – 24 позиція. 

Веб-портал UniRank, який представляє неакадемічний рейтинг закладів 

вищої освіти світу, виходячи з популярності їхніх офіційних веб-сайтів, 

оприлюднив рейтинг за 2020 рік. Університет отримав 12 позицію серед закладів 

вищої освіти України, показник минулого року – 17 позиція. 

У звітному періоді Університет вдруге включено до міжнародного 

рейтингу U-multirank. Це найбільший міжнародний рейтинг, в якому 

представлені всі типи закладів вищої освіти, на відміну від ARWU, Times Higher 

Education або QS, в яких порівнюються ЗВО лише одного типу. Рейтингування в 

U-Multirank проводиться в п’яти тематичних номінаціях: викладання і навчання, 

наукові дослідження, трансфер технологій, міжнародна орієнтація та регіональні 

взаємодії. Кожна тематична номінація має декілька показників. Цього року до 

рейтингу увійшло близько 1800 університетів із 92 країн, у минулому році – 1711. 

Кількість закладів вищої освіти України зросла з 54 до 76. З найважливіших 

показників, на основі яких U-Multirank формує щорічні буклети по країнам світу, 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова посів 8 місце по Україні, а по всім показникам всіх 

тематичних номінацій Університет отримав 11 місце, найкраще проявивши себе 

за показниками викладання і навчання та регіональної взаємодії. 

У академічному рейтингу ЗВО «Топ-200 Україна» 2020 року Університет 

покращив свій результат на 20 позицій порівняно з минулим роком, посівши 24 

місце і, відповідно, ставши 4 у рейтингу ЗВО м. Харкова. 

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

наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за 

показниками бази даних Scopus, на підставі якого складено рейтинг ЗВО України. 

За даними рейтингу, станом на квітень 2020 року, Університет з індексом Гірша 

14 посів 76 місце. Показник минулого року – 75 місце з індексом Гірша 12. 

Лабораторія Cybermetrics оприлюднила сьомий рейтинг прозорості 

університетів, підготовлений на основі даних цитованості провідних вчених, де 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з кількістю цитувань 19889 отримав 15 місце серед 

ЗВО України. Показник минулого року – 13 місце, 19733 цитувань. 

Рейтинг Бібліометрика української науки має декілька номінацій. У 

рейтингу наукових колективів 2020 року Університет з індексом Гірша 57 займає 
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47-48 місце серед ЗВО України, 40-43 місце з індексом Гірша 53 у минулому році. 

У рейтингу наукових видань 2020 року науково-технічний збірник «Комунальне 

господарство міст» з індексом Гірша 14 займає 75 позицію, показник минулого 

року – 76 позиція з індексом Гірша 14. 

У консолідованому рейтингу ЗВО України у 2020 році Університет отримав 

52 місце, показник минулого року 60-62 місце. 

Продовжено практику рейтингування науково-педагогічних працівників і 

підрозділів Університеті. Кожне півріччя в Університеті визначаються кращі 

кафедри, факультети, науково-педагогічні працівники, аспіранти та 

співробітники. 

Подальший розвиток внутрішньої рейтингової системи, розширення участі 

Університету у вітчизняних та міжнародних рейтингах залишається серед 

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

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Фінансову діяльність у звітному навчальному році, як і в попередні роки, 

було спрямовано на забезпечення пріоритетних напрямів розвитку Університету. 

Розмір зведеного бюджету за звітний період становив 253,6 млн. грн., який був 

спрямований на: 

– оплату праці – 187,8 млн. грн. (74%); 

– комунальні послуги – 23,8 млн. грн.( 9,4%); 

– харчування та матеріальну допомогу студентів з числа дітей-сиріт – 

4,3 млн. грн. (1,7 %); 

– стипендії – 21,3 млн. грн. (8,4 %); 

– придбання обладнання та матеріалів – 4 млн. грн. (1,6%); 

– оплату господарських послуг – 7,6 млн. грн. (3%); 

– оплату відряджень – 1,3 млн. грн. (0,5%); 

– капітальний ремонт – 3 млн. грн. (1,2%); 

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

Фінансування видатків Університету (разом з коледжами) здійснювалось за 

рахунок асигнувань із загального та спеціального фондів бюджету. 

Обсяг фінансування Університету (разом з коледжами) по загальному фонду 

за 2019 - 2020 навчальний рік становив 144,7 млн. грн.  

Касові видатки спеціального фонду за 2019 - 2020 навчальний рік становили 

96,2 млн. грн. 

Найбільш питома вага у видатках Університету (коледжів) – заробітна плата. 

Кількість оплачених у цьому навчальному році ставок становила 1543 одиниць, в 

тому числі науково-педагогічного персоналу Університету – 525 одиниць, 

педагогічного персоналу фахових коледжів: ЕМК – 26,8 одиниць, ЖКК – 54,3 

одиниць. 

З 01.01.2020 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати до 4723 

грн., тарифні розряди зросли на 9,4 %. Відповідно, з 2020 року середня заробітна 

плата по освітянській діяльності по всьому персоналу в цілому становить 

8931 грн., заробітна плата науково-педагогічного персоналу Університету (з 

відповідними доплатами за науковий ступінь, вчене звання та надбавками за 

вислугу років) становить 12715 грн. 

В Електромеханічному фаховому коледжі середня заробітна плата по всьому 

персоналу становить 6904 грн., заробітна плата педагогічного персоналу – 

9918 грн. В Житлово-комунальному фаховому коледжі середня заробітна плата по 

всьому персоналу становить 6579 грн., заробітна плата педагогічного персоналу – 

8845 грн. 

Належну увагу у звітному періоді приділено програмам і заходам з 

підтримки матеріального добробуту колективу, збереженню матеріальних 

стимулів для ефективної роботи. У звітному періоді виплачено: 
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- матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового 

окладу всім педагогічним та науково-педагогічним працівникам Університету на 

загальну суму 3,4 млн. грн.; 

- обов’язкових доплат на суму 21,6 млн. грн.; 

- надбавок на суму 22,1 млн. грн. з них стимулюючих – 9,8 млн. грн.; 

- премій на суму 4,5 млн. грн. 

З метою впорядкування та розвитку підрозділів Університету, продовж 2019-

2020 навчального року відбулися наступні зміни у структурі: 

– реорганізовано кафедру прикладної математики і інформаційних 

технологій шляхом створення двох нових кафедр: кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій та кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій; 

– ліквідовано відділ контрактної підготовки фахівців; 

– виведено зі складу факультету менеджменту та підпорядковано факультету 

електропостачання і освітлення міст кафедру комп'ютерних наук та 

інформаційних технологій, кафедру автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих 

технологій; 

– шляхом злиття факультетів менеджменту та економіки і підприємництва 

створено Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту; 

– створено нову кафедру енергоефективних інженерингових систем шляхом 

поділу кафедри нафтогазової інженерії і технологій. Кафедру енергоефективних 

інженерингових систем підпорядковано факультету електропостачання і 

освітлення міст; 

– Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету 

міського господарства ім. О.М. Бекетова перейменовано в Житлово-комунальний 

фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства 

ім. О.М. Бекетова; 

– Електромеханічний коледж Харківського національного університету 

міського господарства ім. О.М. Бекетова перейменовано в Електромеханічний 

фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства 

ім. О.М. Бекетова; 

Не залишаються поза увагою питання розвитку матеріально-технічного 

забезпечення провадження освітньої діяльності. За рахунок коштів спеціального 

фонду Університет придбав по капітальних видатках господарське обладнання та 

устаткування на суму 2,9 млн. грн., виконано капітальні та поточні роботи, а також 

реконструкцію будівель на суму 1,9 млн. грн. 

У звітному періоді адміністративно-господарською частиною був 

виконаний значний обсяг робіт зі зміцнення матеріально-технічної бази 

Університету. Робота з покращення матеріально-технічної бази Університету 

проводиться планово і системно, передусім спрямовується на усунення аварійних 

ділянок водо-, тепло-, електрогосподарства і поліпшення умов навчання, 

проживання та праці. 
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З метою створення оптимальних умов для організації освітнього процесу в 

Університеті були виконані будівельні роботи на загальну вартість 8377,246 тис. 

грн., в тому числі: капітального ремонту на 3650,096 тис. грн., поточного ремонту 

на 4727,150 тис. грн. Відремонтовано 7 приміщень, 7 аудиторій та 7 лабораторій 

та 1700 м2 коридорів. 

Велика кількість будівельних робіт була виконана за рахунок благодійних 

коштів, сума яких за звітній період склала 2 065,3 тис. грн. Ці кошти були 

спрямовані на виконання ремонтних робіт таких об’єктів як встановлення системи 

вентиляції в лабораторії фізико-хімічних методів аналізу та аналітичної хімії, 

ремонт холу та головного входу зі сходами, адміністративного корпусу, ремонт 

коридору 1-го поверху південно-східного корпусу, ремонт лабораторії 509 корпусу 

МЕТ, виконання ремонтних робіт лабораторій загальної хімії та органічної хімії, 

оснащення меблями приміщення енерго-інноваційного хабу. Під час виконання 

будівельних робіт використовувалися будівельні матеріали які були надані 

різноманітними компаніями в якості благодійної допомоги. Значна допомога 

будівельними матеріалами надавалася ПрАТ «Харківський плитковий завод» – 

плиткова продукція понад 26,5 тис. м2 та ПрАТ «Завод південкабель» – кабельна 

продукція понад 10,65 тис. п.м. 

Влітку розпочався ремонт архітектурного корпусу, ремонтні роботи 

охоплюють 1-й, 3-й та 4-й поверхи. Так під час робіт буде виконано ремонт 1580 м2 

покрівлі, замінено 38 вікон та відремонтовано понад 1600 м2 навчальної площі. 

Роботи виконуються за рахунок благодійної допомоги спонсорів, станом на липень 

сума складає 1 485,3 тис. грн. 

За цей період приділялася велика увага ремонту покрівель навчальних 

корпусів. Було відремонтовано загалом 1800 м2 покрівлі, сума на ремонтні роботи 

склала 3,1 млн. грн. 

Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в Університеті було 

встановлено сучасну систему оповіщення (радіомовлення), яка охоплює головний, 

будівельний, південно-східний та електротехнічний навчальний корпус, загальна 

сума на виконання цих робіт склала 81 тис. грн. 

Виконано ряд робіт з пристосування приміщень Університету до потреб 

маломобільних груп населення. На виконання цих робіт було витрачено 57 тис. 

грн. Роботи в цьому напрямку продовжуються. 

Навчально-виробничими майстернями було виготовлено 208 одиниць 

виробів із деревини (ліжка, шафи, тумби, столи, двері тощо), 105 виробів з металу 

(пандус, ворота, двері, каркаси меблів, стовпи тощо) та багато інших виробів на 

загальну суму 309,442 тис. грн. 

Під час виконання будівельних робіт адміністративно-господарська частина 

активно взаємодіяла з кафедрами Будівельного факультету, факультетів 

Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, Електропостачання і 

освітлення міст, ОВЦ «Сучасні технології в енергетиці» та енерго-інноваційний 

хаб у частині розробки проєктів та технічних висновків і звітів. 
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Видатки на розвиток та утримання матеріально-технічної бази студентських 

гуртожитків склали 1 726,746 тис. грн., в тому числі: 1 372,418 тис. грн було 

використано на капітальний ремонт та 354,328 тис. грн на поточний ремонт. 

Для виконання робіт з капітального ремонту залучалися будівельні компанії, 

роботи з поточного ремонту виконувалися власними силами.  

Для організації екологічно безпечного збору ТПВ закуплено і встановлено у 

2019 – 2020 р.р. сучасні металеві контейнери з кришкою для гуртожитків та 

корпусів загальною кількістю 6 од. 

Для поселення здобувачів освіти в новому 2019-2020 навчальному році 

гуртожитки були доукомплектовані: ліжками та м`яким інвентарем. 

Постійно проводяться роботи з благоустрою прилеглої території 

гуртожитків як своїми силами так і з залученням сторонніх організацій. 

Суттєва увага звертається на впровадження заходів щодо покращення 

енергетичної ефективності об’єктів Університету під час виконання робіт з 

капітального та поточного ремонту. Встановлюються енергозберігаючі вікна, 

виконується теплоізоляція інженерних комунікацій та огороджувальних 

конструкцій, встановлюється електрообладнання з класом енергоефективності не 

нижче «А» та використовуються сучасні автоматизовані системи управління. 

Успішно експлуатується сонячна електростанція потужністю 20 кВт. 

Послідовно продовжуються роботи зі заміни приладів освітлення. За звітний 

період було замінено понад 1000 ламп та світильників. 

Всі приміщення Університету і гуртожитків були своєчасно підготовлені до 

нового навчального року та опалювального періоду. 

За 2019–2020 навчальний рік надходження коштів від діяльності НТЦ 

«Освіта» та столової склало 426 923 грн. та 260 420 грн. відповідно. 

Продовжує свою роботу і успішно діє центр розвитку для дітей студентів та 

співробітників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. У звітному періоді співробітниками 

центру і студентами Університету організовані чисельні заходи для дітей і їх 

батьків. 

Вагомим внеском у фінансування розвитку матеріально-технічної бази 

Університету, його соціальних і навчально-наукових програм характеризується 

діяльність ГО «Асоціація випускників, студентів і друзів ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова». 

Серед ініціатив асоціації щодо фінансування розвитку матеріально-

технічної бази Університету у звітному періоді можна виділити: 

– участь у фінансуванні виставкового залу в архітектурному корпусі; 

– участь у закупівлі додаткового обладнання для Навчального науково-

освітнього центру «Хімія та інтегровані технології»; 

– участь у фінансуванні проєкту освітлення вхідної зони Університету. 

Серед соціальних ініціатив необхідно виділити приурочений до сторічного 

ювілею Університету проєкт з видання книги про видатних випускників ХНУМГ 

ім. О.М. Бекетова. 
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На сьогодні асоціація налічує 180 членів. З метою підтримки контактів з 

випускниками, доброю традицією стало проведення щорічного Дня випускника. 

В цьому році, з причини карантину, цей захід не відбувся, проте силами асоціації, 

спільно з керівництвом Університету, було підготовлено тематичний відеоролик. 

Активна участь асоціації у проєктах розвитку Університету укріплює повагу 

до цього громадського об’єднання, заслуговує на велику вдячність з боку 

колективу та адміністрації Університету. 

Подальше зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток лабораторного 

фонду і сучасне його оснащення залишаються в переліку основних завдань 

діяльності Університету на наступний навчальний рік і подальшу перспективу. 

 


