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1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

 

1.1 Назва та адреса 

 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) 

Адреса: 61002, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна. Проїзд 

до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки. 

 

 

Е-mail:office@kname.edu.ua 

Офіційний сайт: https://www.kname.edu.ua/ 

 

Facebook: https://www.facebook.com/Beketov1922/ 

 

Телефон для довідок: +38 (057) 707-31-09 

 

mailto:rectorat@kname.edu.ua
https://www.kname.edu.ua/
https://www.facebook.com/Beketov1922/


1.2 Опис закладу 

 

Харківський національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова підпорядковано Міністерству освіти і науки України. 

Організаційно-правова форма ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – державний 

навчальний заклад. Форма власності – державна. 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова заснований у 1922 році, є найстарішим в 

Україні закладом вищої освіти, що готує фахівців у галузі міського 

господарства, є визнаним лідером на ринку освітніх послуг з підготовки 

кадрів для будівництва, архітектури, транспорту, електроенергетичного, 

водного, газового господарств, екології міст і населених пунктів, туризму та 

готельно-ресторанної справи. Це єдиний заклад вищої освіти в Україні, який 

готує керівників за всіма напрямами управління та розвитку міст. 

Заснований у 1922 році, Університет має багату історію, сталі освітні 

та наукові традиції, які всіляко зберігаються, продовжуються та 

розвиваються. У стінах навчального закладу в різні роки працювали видатні 

майстри архітектури, містобудування, міського господарства, відомі вчені й 

талановиті педагоги, імена яких прикрашають славетні сторінки історії.  

Фундаментальну наукову та освітню базу архітектури створювали такі 

вчені, як академік архітектури О.М. Бекетов. Будинки, побудовані за його 

проектами, сьогодні є прикрасою не тільки Харкова, а й багатьох інших міст. 

Тут працювали архітектори: О.В. Лінецький – ініціатор і керівник першого в 

Україні творчого об’єднання архітекторів, побудував монументальні цивільні 

та промислові будинки у Києві, Харкові, Дніпрі, Тирасполі, Омську та інших 

містах; Ф.А. Черноморченко – автор багатьох проектів житлових будинків 

міста Харкова, зокрема по вул. Ярослава Мудрого, 38, вул. Маршала 

Бажанова, 1, вул. Мироносицькій, 38Б та інші. 

Одним із засновників Університету був фахівець у галузі житлово-

комунального господарства та організатор комунальної освіти в Україні 

В.Є. Рудницький. 

В Університеті працювали видатні спеціалісти у галузі водопостачання 

та екології міст, технології очищення природних вод і промислового 

водопостачання: С.М. Андоньєв, М.І. Казас, Н.М. Малишевський, які 

зробили величезний внесок у формування теоретичних і практичних засад 

цих галузей. Видатною особистістю, ученим і винахідником у галузі 

водовідведення, водопостачання та очистки населених місць був Д.С. Черкес. 

Він очолював проектування, будівництво та експлуатацію систем 

водовідведення міст Харків і Ялта, розробляв теоретичні засади щодо 

відновлення роботи харківської системи водовідведення, пошкодженої під 

час Другої світової війни. 

З Університетом пов’язана наукова діяльність таких учених, як 

Я. В. Столяров – фахівець у галузі будівельних конструкцій;       під його 

керівництвом було виконано дослідницькі роботи у сфері застосування нових 

матеріалів, зроблено винаходи з різних питань будівельної механіки і теорії 

споруд, що вплинули на розвиток будівельної галузі. 



В.Л. Кобалевський – фахівець у галузі житлового законодавства та 

економіки міського будівництва і господарства, автор фундаментальних книг 

теоретичного і прикладного змісту, підручників, на яких підготовлені 

покоління фахівців з економіки міського будівництва і господарства. 

В.Г. Попов доклав багато зусиль щодо підготовки фахівців для 

міського електротранспорту країни. Діяльність багатьох інших фахівців, 

видатних особистостей, біографія яких надихає на вдосконалення та плідну 

роботу, тісно пов’язана з нашим Університетом. 

Видатні вчені та педагоги: Б.М. Коржик, М.І. Самойленко, 

Г.А. Молодченко, М.Й. Кадец, А.Г. Євдокімов, Е.В. Гаврилов, 

І.О. Абрамович, К.К. Намітоков, А.Г. Сосков, Ф.В. Стольберг значною мірою 

визначили зміст і досягнення наукової та освітньої діяльності Університету у 

його новітні часи.  

В.С. Шмуклер, В.П. Шпачук, П.П. Говоров, І.І. Капцов, І.В. Древаль, 

Т.В. Момот – відомі вчені, які формують сьогодення з наукової і освітньої 

діяльності Університету. У нашому колективі працюють дійсні члени і 

члени-кореспонденти академій наук, лауреати Державних премій у галузі 

науки і техніки, архітектури. 

Важливим напрямом у діяльності Університету є міжнародне 

співробітництво. Університет підтримує тісні наукові й ділові зв’язки з 

закладами вищої освіти, науковими та дослідницькими організаціями 

багатьох країн світу, зокрема Великої Британії, Німеччини, Канади, Болгарії, 

Польщі, Чехії, Франції, Швеції та інших. Університет є членом Міжнародної 

асоціації університетів, мереж інститутів громадського адміністрування 

Центральної та Східної Європи, постійним учасником міжнародних 

грантових програм. 

До структури Університету входять: 5 навчально-наукових інститутів, 

1 факультет, 42 кафедри,  близько 20 центрів, в т.ч. вісім міжнародних 

культурно-освітніх, Спортивний комплекс, Музейний комплекс, Наукова 

бібліотека. 

 

Рейтинги Університету:  

https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-

університеті/рейтинги-університету 

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://museum.kname.edu.ua/index.php/uk/
https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/
https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/
https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-університеті/рейтинги-університету
https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-університеті/рейтинги-університету


1.3 Академічні органи 

 

Бабаєв 

Володимир 

Миколайович 

Ректор, доктор наук з державного управління, професор, 

академік Міжнародної інженерної академії, Заслужений 

будівельник України, Лауреат державної премії в галузі 

архітектури, Лауреат Державної премії України в галузі 

науки і техніки. Почесний громадянин міста Харкова. 

Шутенко 

Леонід 

Миколайович 

Почесний ректор, доктор технічних наук, професор, 

Заслужений працівник народної освіти України, дійсний 

член Академії інженерних наук України, Академії 

будівництва України. Почесний громадянин міста 

Харкова. 

Стадник 

Григорій 

Васильович 

Перший проректор, кандидат економічних наук, 

професор, Академік Академії будівництва України, 

Відмінник освіти України, Заслужений професор 

ХНАМГ. 

Кизим Микола 

Олександрович 

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки 

та стратегічного розвитку Університету, член-

кореспондент Національної академії наук України. 

 

Росоха 

Володимир 

Омелянович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

матеріально-технічного розвитку 

Університету. Почесний громадянин міста Харкова. 

Сухонос 

Марія 

Костянтинівна 

Проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, 

професор. Академік Академії наук вищої освіти України, 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки. 

Малиніна 

Тетяна 

Василівна 

Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор 

філософії, Заслужений працівник освіти України 



1.4 Академічний календар 
 

Осінній семестр 

прийом 2022 року 

19 вересня Початок осіннього семестру 

19 вересня – 31 грудня Теоретичне навчання 

16 січня  –  29 січня Підсумковий контроль (екзаменаційна сесія) 

2 січня  –  15 січня Зимові канікули 

старші курси 

5 вересня Початок осіннього семестру 

5 вересня – 18 грудня Теоретичне навчання 

19 грудня  –  31 грудня Підсумковий контроль (екзаменаційна сесія) 

2 січня  –  15 січня Зимові канікули 

Весняний семестр 

прийом 2022 року 

30 січня Початок занять весняного семестру 

30 січня – 21 травня Теоретичне навчання 

22 травня – 4 червня Підсумковий контроль (екзаменаційна сесія) 

5 червня – 18 червня Навчальна практика 

19 червня –  31 серпня Літні канікули 

старші курси 

16 січня Початок занять весняного семестру 

16 січня – 7 травня Теоретичне навчання 

8 травня – 21 травня Підсумковий контроль (екзаменаційна сесія) 

22 травня – 4 червня Навчальна практика 

5 червня –  31 серпня Літні канікули 

 

 

Розклад занять: https://erp.kname.edu.ua/ 

https://erp.kname.edu.ua/


1.5 Перелік запропонованих освітніх програм 

 

Перелік освітніх програм на першому (бакалаврському) рівні, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у  

ХНУМГ  ім. О.М. Бекетова 

Спеціальність Освітня програма 

Вартість 

одного року 

навчання, 

грн. 

Випускаюча кафедра 

Інститут архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва 

 

022 Дизайн Дизайн 29000 Дизайну та 

образотворчого 

мистецтва 
023 Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 29000 

191 Архітектура та 

містобудування 

Архітектура 

28600 

Архітектури будівель і 

споруд та дизайну 

архітектурного 

середовища 

 

Містобудування 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Міське будівництво та 

господарство 

20000 

 

Міського будівництва 

Міське будівництво та 

господарство  (на базі 

ОКР МС) 

 

20000 

 

206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 19000 

Ландшафтного 

проєктування та садово-

паркового господарства 

Навчально-науковий інститут будівельної та цивільної інженерії 

 

101 Екологія 

Екологія 18500 Інженерної екології міст 

Екологія (на базі ОКР 

МС) 
18500 

183 Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 
19000 

Інженерної екології міст 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища (на базі 

ОКР МС) 

19000 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Промислове і цивільне 

будівництво 
20000 

14500* 

Будівельних конструкцій 

 

Технологій будівельного 

виробництва та 

будівельних матеріалів 

 

Механіки ґрунтів, 

фундаментів та 

інженерної геології 

Промислове і цивільне 

будівництво (на базі 

ОКР МС) 
20000 

 



Цивільна інженерія 

 

  

20000 
Водопостачання, 

водовідведення і 

очищення вод  

 

Енергоефективних 

інженерингових систем 

Цивільна інженерія (на 

базі ОКР МС) 

 
20000 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Геодезія, картографія та 

землеустрій 
21000 

14500* 

Земельного 

адміністрування та 

геоінформаційних систем Геодезія, картографія та 

землеустрій (на базі 

ОКР МС) 

21000 

194 Гідротехнічне 

будівництво, водна 

інженерія та водні 

технології 

Гідротехнічне 

будівництво, водна 

інженерія та водні 

технології 

19000 

Водопостачання, 

водовідведення і 

очищення вод 

Гідротехнічне 

будівництво, водна 

інженерія та водні 

технології (на базі ОКР 

МС) 

19000 

263 Цивільна безпека 

Охорона праці 19000 

 

Охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Охорона праці (на базі 

ОКР МС) 
19000 

 

Аудит та консалтингова 

діяльність в охороні 

праці 

 

19000 

 

Аудит та консалтингова 

діяльність в  

охороні праці (на базі 

ОКР МС) 

19000 

14500* 

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту 

 

035 Філологія 

Германські мови та  

літератури (переклад  

включно), перша - 

англійська 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська 

 

 

 

 

25500 

Іноземних мов 

 

051 Економіка 

Економіка  
24000 

 

Економіки  

Міжнародна економіка 
24000 

 

Економічної теорії та 

міжнародної економіки 

053 Психологія 

Психологія. Соціально-

психологічний  

супровід у мегаполісі 

25500 

Мовної підготовки, 

педагогіки та 

психології 



071 Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит 

24000 

16400* 

Фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту 

073 Менеджмент 

Менеджмент організацій 

міського господарства 

 

25500 

17200* 

Менеджменту і 

публічного 

адміністрування 

Менеджмент 

міжнародних компаній 
25500 

Менеджмент 

готельного, курортного і 

туристського сервісу 

 

25500 

17200* 

Туризму і готельного 

господарства 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність.   

Підприємництво, 

торгівля та біржова  

діяльність 

24000 

16400* 

Підприємництва та 

бізнес-адміністрування 

241 Готельно-

ресторанна справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

25500 

17200* 

Туризму і готельного 

господарства 

Готельно-ресторанна 

справа. Психосоціальні 

технології в  

готельно-ресторанній 

справі 

 

25500 

242 Туризм 

Туризм 
25500 

17200* 

Туризму і готельного 

господарства 

Туризм. Психосоціальні 

технології в туризмі 

 

25500 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
25500 

Менеджменту і 

публічного 

адміністрування 

 

Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та транспортної 

інфраструктури 

 

073 Менеджмент 

Логістика 

25500 

Транспортних систем і 

логістики 

 

122 Комп’ютерні 

науки 

Комп’ютерні науки 

24500 

 

Комп'ютерних наук та 

інформаційних 

технологій  

 

 

Комп’ютерні науки. 

Управління проектами 

24500 

 

Управління проектами в 

міському господарстві і 

будівництві 

 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

 

Інформаційні системи 

та технології 
25000 

Комп'ютерних наук та 

інформаційних 

технологій 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/VSTUP/2021/OS_bakalavr_2021/%D0%9D%D0%9D%D0%86_%D0%95%D1%96%D0%9C/076.pdf
https://www.kname.edu.ua/images/Files/VSTUP/2021/OS_bakalavr_2021/%D0%9D%D0%9D%D0%86_%D0%95%D1%96%D0%9C/076.pdf
https://www.kname.edu.ua/images/Files/VSTUP/2021/OS_bakalavr_2021/%D0%9D%D0%9D%D0%86_%D0%95%D1%96%D0%9C/076.pdf
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Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електротехнічні системи 

електроспоживання 

 

18300 

Систем 

електропостачання та 

електроспоживання міст  

Електротехнічні системи 

електроспоживання (на 

базі ОКР МС) 

 

18300 

Світлотехніка та дизайн 

світлового середовища 

 

18300 

Світлотехніки і джерел 

світла 

Світлотехніка та дизайн 

світлового середовища 

(на базі ОКР МС) 

18300 

Нетрадиційні та 

відновлювальні джерела 

енергії 

18300 

Альтернативної 

електроенергетики та 

електротехніки 

 Нетрадиційні та 

відновлювальні джерела 

енергії (на базі ОКР МС) 

18300 

Електромеханіка 18300 

14500* 

Електричного транспорту 

Електромеханіка (на базі 

ОКР МС) 

 

18300 

Автоматизовані 

електротехнічні 

комплекси нафтогазової 

галузі 

18300 

Автоматизовані 

електротехнічні 

комплекси нафтогазової 

галузі (на базі ОКР МС) 

18300 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

Системна інженерія 

18300 

Автоматизації та 

комп'ютерно-

інтегрованих технологій 

Системна інженерія  

(на базі ОКР МС) 18300 

161 Хімічні технології 

та інженерія  

 

Хімічні технології та 

інженерія 
 

19000 

Хімії та інтегрованих 

технологій 

185 Нафтогазова 

інженерія та 

технології  

 

Нафтогазова інженерія 

та технології 19000 

 

Нафтогазової інженерії і 

технологій 

275 Транспортні 

технології 

Транспортні технології 

(міський транспорт) 

 

20000 

 

 

Транспортних систем і 

логістики 

 

 
Транспортні технології 

(міський транспорт) (на 

базі ОКР МС) 

20000 

 

Примітки: * - вартість навчання за заочною (дистанційною), вечірньою формою 

навчання 



Перелік освітніх програм на другому (магістерському) рівні, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

Спеціальність Освітня програма 

Вартість 

одного 

року 

навчання, 

грн. 

Випускаюча кафедра 

Інститут архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва 

 

191 Архітектура та 

містобудування 

Містобудування 32900 Містобудування 

Архітектура будівель 

і споруд 
32900 

Архітектури будівель і споруд 

та дизайну архітектурного 

середовища 

 
Дизайн 

архітектурного 

середовища 

32900 

Архітектура будівель 

і споруд (освітньо-

наукова) 

 

32900 

192 Будівництво та 

цивільна 

інженерія 

 

Міське будівництво 

та господарство 

 

26000 

 

Міського будівництва 

206 Садово-

паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 24000 

Лісового та садово-паркового 

господарства 

Навчально-науковий інститут будівельної та цивільної інженерії 

 

101 Екологія 
Екологія міст 24000 

 

Інженерної екології міст 

183 Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

 

 

24000 

Інженерної екології міст 

192 Будівництво 

та цивільна 

інженерія 

 

Водопостачання та 

водовідведення 
26000 

17400* 

Водопостачання, 

водовідведення і очищення 

вод 

Теплогазопостачання 

і вентиляція 

26000 

17400* 

Нафтогазової інженерії і 

технологій 

Промислове і 

цивільне будівництво 

26000 

17400* 

Будівельних конструкцій 

 

Технологій будівельного 

виробництва та будівельних 

матеріалів 

 

193 Геодезія та 

землеустрій 

 

 

Геодезія та 

землеустрій 
27000 

17400* 

 

Земельного адміністрування та 

геоінформаційних систем 

http://mb.kname.edu.ua/


194 Гідротехнічне 

будівництво, 

водна інженерія та 

водні технології 

Гідротехнічне 

будівництво, водна 

інженерія та водні 

технології 

24000 

 

Водопостачання, 

водовідведення і очищення 

вод 

263 Цивільна 

безпека 

Охорона праці 22000 

 

Охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту 

 

035 Філологія 

Германські мови та  

літератури 

(переклад  

включно), перша - 

англійська 

Германські мови та 

літератури  

(переклад включно), 

перша - англійська 

29900 

19700* 

Іноземних мов 

 

051 Економіка 

Економічна 

аналітика 

29900 

19700* 

Економіки 

Міжнародна 

економіка 

29900 

 

Економічної теорії та 

міжнародної економіки 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит 29900 

 

Фінансово-економічної безпеки, 

обліку і аудиту 

073 Менеджмент 

 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

29900 

20500* 

Фінансово-економічної безпеки, 

обліку і аудиту 

Бізнес-

адміністрування 
29900 

20500* 

Підприємництва та бізнес-

адміністрування 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

29900 

20500* 

Менеджменту та публічного 

адміністрування 

Менеджмент 

готельного, 

курортного і 

туристського сервісу 

29900 

 

Туризму і готельного 

господарства 

Менеджмент. 

Управління 

проектами 

29900 

20500* 

Управління проектами в 

міському господарстві і 

будівництві 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 

 

 

29900 

19700* 

Підприємництва та бізнес-

адміністрування 

241 Готельно-

ресторанна справа 

Готельна і 

ресторанна справа 

29900 

20500* 

 

Туризму і готельного 

господарства 

242 Туризм 

Туризмознавство 29900 

20500* 

 

Туризму і готельного 

господарства 



281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне управління 

розвитком  

громад та територій  

 

 

29900 

20500* 

Менеджменту і публічного 

адміністрування 

Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та транспортної 

інфраструктури 

 

073 Менеджмент 
Логістика 29900 

 

Транспортних систем і 

логістики 

122 Комп’ютерні 

науки 

 

Комп’ютерні науки 
26500 

 

Комп'ютерних наук та 

інформаційних технологій 

Комп’ютерні науки. 

Управління 

проектами 

 

 

26500 

 

Управління проектами в 

міському господарстві і 

будівництві 
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Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електричні системи і 

комплекси 

транспортних 

засобів 

22000 

Електричного транспорту 

 

Електричний 

транспорт 
22000 

 

Електротехнічні 

системи 

електроспоживання 

22000 

 

Систем електропостачання та 

електроспоживання міст 

Магістральні 

електричні мережі: 

управління, 

експлуатація та 

розвиток 

22000 

 

Систем електропостачання та 

електроспоживання міст 

Світлотехніка і 

джерела світла 
22000 

Світлотехніка і джерела світла 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

(освітньо-наукова) 

22000 

Світлотехніки і джерел світла 

Систем електропостачання та 

електроспоживання міст 

Електричного транспорту 

151 Автоматизація 

та комп'ютерно-

інтегровані 

технології 

Системна інженерія 

22000 

 

Автоматизації та комп'ютерно-

інтегрованих технологій 

161 Хімічні 

технології та 

інженерія 

 

Хімічні технології та 

інженерія 
24000 

Хімії та інтегрованих 

технологій 

 185 Нафтогазова 

інженерія та 

технології 

 

 Нафтогазова 

інженерія та 

технології 
24000 

Нафтогазової інженерії і 

технологій 



275 Транспортні 

технології 

Транспортні системи 

 

 

27000 

 

Транспортних систем і 

логістики 

Розумний транспорт 

і логістика для міст 

(освітньо-наукова)  
27000 

Примітки: * - вартість навчання за заочною (дистанційною) формою навчання 

 

Перелік освітніх програм відсортувати відповідно шифрів спец. на 

третьому освітньо-науковому рівні, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти у Навчально-науковому інституті підготовки кадрів 

вищої кваліфікації ХНУМГ    ім. О.М. Бекетова 

 

Спеціальність Освітня програма 

Вартість 

одного року 

навчання, 

грн. 

Випускаюча кафедра 

032 Історія та 

археологія 
Історія та археологія 

25850 
23320* 

Історії і культурології 

051 Економіка Економіка  
27280 

24530* 
Економіки 

071 Облік і 

оподаткування 
Облік і оподаткування 

27280 

24530* 
Фінансово-економічної 

безпеки, обліку і аудиту 

073 Менеджмент Менеджмент 
27280 

24530* 

Менеджменту і 

публічного 

адміністрування 

 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

27280 

24530* 
Підприємництва та 

бізнес-адміністрування 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 
27280 

24530* 

Управління проектами в 

міському господарстві і 

будівництві 

132 Матеріалознавство Матеріалознавство 
25850 

23320* 

Технологій 

будівельного 

виробництва та 

будівельних матеріалів 
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Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

25850 

23320* 

Альтернативної 

електроенергетики та 

електротехніки 

161 Хімічні технології 

та інженерія 

 

 

Хімічні технології та 

інженерія 
25850 

23320* 
 

Хімії та інтегрованих 

технологій 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

 

25850 

23320* 

Інженерної екології міст 

https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/
https://epmg.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://economy.kname.edu.ua/index.php/
http://economy.kname.edu.ua/index.php/


191 Архітектура та 

містобудування 

Архітектура та 

містобудування 25850 

23320* 

Архітектури будівель і 

споруд та дизайну 

архітектурного 

середовища 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

27280 

24530* 

Будівельних 

конструкцій 

193 Геодезія та 

землеустрій 
Геодезія та 

землеустрій 25850 

23320* 

Земельного 

адміністрування та 

геоінформаційних 

систем 

275 Транспортні 

технології 

Транспортні 

технології 
25850 

23320* 

Транспортних систем і 

логістики 

Транспортні 

технології. 

Електротранспорт 

25850 

23320* 

Електричного 

транспорту 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне управління 

та адміністрування 27280 

24530* 

Менеджменту та 

публічного 

адміністрування 

Примітки: * - вартість навчання за заочною (дистанційною) формою навчання 

 

1.6 Вимоги щодо прийому, зокрема мовна політика та процедури 

реєстрації 

 

На офіційному сайті ХНУМГ ім. О.М. Бекетова розміщено інформацію 

щодо прийому на навчання за такими освітніми рівнями: 

- перший (бакалаврський) рівень; 

- другий (магістерський) рівень; 

- третій освітньо-науковий рівень. 

 

Порядок прийому на навчання до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

іноземних здобувачів освіти та осіб без громадянства 

 В’їзд в Україну здійснюється за наявності візи, оформленої у 

Посольстві України в країні проживання, якщо міжурядовими угодами не 

передбачене інше. 

Реєстрація іноземців здійснюється відповідно до Закону України «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та Правил в’їзду 

іноземців в Україну, їх виїзду з України та транзитного проїзду через її 

територію. 

Для отримання запрошення на навчання, необхідно звернутися 

(листом, по факсу, e-mail) до керівництва університету з проханням про 

прийом на навчання в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, заповнивши форму-заяву 

для вступу.  

До форми-заяви додаються: 

− Копія першої сторінки паспорта (повне ім'я, громадянство, дата 

народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання) 

та нотаріально завірений переклад на українську мову; 

https://www.kname.edu.ua/index.php/87-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-2022/4976-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82-2022
https://www.kname.edu.ua/index.php/87-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF-2022/4977-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-2022
https://www.kname.edu.ua/index.php/8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/4340-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-phd


− копія документу про завершену середню освіту з оцінками та 

нотаріально завірений переклад на українську мову; 

− копію академічної довідки для поновлення на старші курси та 

нотаріально завірений переклад на українську мову; 

− копію документу про завершену попередню освіту з 

оцінками(диплом бакалавра) для вступу на освітній рівень магістр; 

− згода на збір та обробку персональних даних. 

Для отримання візи на в’їзд, необхідно звернутися до найближчого 

Посольства України у своїй чи сусідній країні із заявою про одержання візи 

на в’їзд, приклавши до заяви запрошення на навчання в  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

Після приїзду до України, необхідно надати такі документи до 

деканату факультету по роботі з іноземними здобувачами освіти  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: 

− заява щодо зарахування за обраною спеціальністю абітурієнтом; 

− анкету іноземного громадянина; 

− паспорт та його копію з візою на в’їзд до України; 

− нотаріально завірений переклад паспорт на українську мову; 

− документ про завершену попередню освіту з оцінками(оригінал) з 

печатками апостилю та легалізації (шкільний атестат, диплом 

молодшого спеціаліста, диплом бакалавра, диплом магістр); 

− нотаріально завірений переклад на українську мову документа про 

завершення середньої освіти; 

− оригінал академічної довідки для поновлення на старші курси, при 

необхідності нотаріально завірений її переклад на українську мову; 

− сертифікат про закінчення підготовчого факультету для вступу на 

навчання української або російською мовами; 

− копія свідоцтва про народження та його нотаріально завірений 

переклад на українську мову; 

− медичну довідку про можливість навчання в Україні; 

− 6 фото розміром 3x4см; 

− копія приписного свідоцтва або військового квитка (для країн СНД) та 

нотаріально завірені переклади на українську мові відповідних 

документі. 

Після завершення (дострокового припинення) навчання в університеті 

іноземці мають виїхати з України в семиденний строк в установленому 

порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року № 322). 

Деталі щодо зазначеної інформації можна уточнити на web-ресурсах 

Університету. 

 

 

 

 



1.7 Механізми для визначення кредитної мобільності та 

попереднього навчання 

 

В Університеті діє Положення про академічну мобільність здобувачів 

освіти, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 

працівників. 

Кредитна мобільність – навчання у вітчизняному/закордонному закладі 

вищої освіти з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС) та/або відповідних компетентностей, 

результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), що будуть визнані 

Університетом. При цьому загальний період навчання залишається 

незмінним. 

Мобільність може здійснюватися на підставі:  

− урядових міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та 

науки;  

− договорів про співробітництво між Університетом та закордонними 

вищими навчальними закладами (науковими установами); 

− договорів про співробітництво між Університетом та вітчизняними 

вищими навчальними закладами (науковими установами) або їх 

основними структурними  підрозділами;  

− міжнародних грантів, проектів;  

− запрошень, які надійшли від закордонних закладів вищої освіти, 

наукових установ, підприємств тощо; 

− індивідуальних запрошень тощо. 

Після завершення програми академічної мобільності здобувач освіти 

отримує від приймаючого закладу вищої освіти академічну довідку, яка 

відображає його навчальні здобутки і є підставою для академічного визнання 

результатів навчання за кордоном, яку подає в деканат/інститут. 

При проведенні процедури визнання результатів навчання учасника 

академічної мобільності у закордонному закладі вищої освіти оцінюють 

результати його навчання, отримані компетенції, порівнюють обсяги 

навчальних дисциплін, вивчених у закордонному закладі вищої освіти, але не 

встановлюють їх ідентичності щодо змісту тих вибіркових навчальних 

дисциплін, які вони замінили. Для проведення оцінки результатів та 

порівняння модулів (навчальних дисциплін) на випусковій кафедрі 

створюється комісія зі складу науково-педагогічних працівників на чолі з 

керівником освітньої програми, які проводять відповідні порівняння. 

 

1.8 Політика розподілу кредитів ЄКТС 

 

Розподіл кредитів ЄКТС ґрунтується на офіційній тривалості циклу 

програми навчання та визначається навчальним планом. 

Кредити розподіляються на всі освітні компоненти, що вивчає здобувач 

освіти, практики, виконання курсових і кваліфікаційних проектів (робіт).  

https://ird.kname.edu.ua/images/Pologenya_dodatki.pdf


1.9  Механізми академічного управління 

 

Механізми академічного управління Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова визначені 

положеннями, розміщеними на офіційному сайті університету. 

 

2. РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ 
 

2.1 Офіс у справах здобувачів освіти 

 

Директорати та деканат університету супроводжують здобувача освіти 

протягом усього терміну навчання, а саме: 

− формують особові справи здобувачів освіти та своєчасно вносять до 

них зміни; 

− готують накази щодо навчальних заходів та поселення у гуртожитки; 

− надають інформацію за письмовими запитами будь-яких інстанцій; 

− виготовляють довідки за запитами здобувачів освіти тощо. 

 

2.2 Умови розміщення / забезпечення проживання 

 

Студентське містечко – комплекс студентських гуртожитків і 

територія, на якій вони розташовані. Студентське містечко складається з 6-ти 

гуртожитків для здобувачів освіти університету, де проживають здобувачі 

освіти усіх факультетів.  

Організацію та проведення організованого поселення та проживання 

іногородніх здобувачів освіти університету денної форми навчання 

регламентує Положення про студентський гуртожиток. Діяльність 

студентського самоврядування здійснюється відповідно до плану роботи 

студрад гуртожитків на рік. 

Студентські гуртожитки забезпечені необхідними умовами для 

проживання, занять, відпочинку тощо. Вся система виховної роботи 

студмістечка спрямована на формування національної інтелігенції; створення 

умов для розвитку особистості здобувача освіти, його свідомості й загальної 

культури шляхом залучення до творчої діяльності в різних сферах; 

формування особистості людини і самовиховання як школи формування 

навичок майбутнього організатора і керівника у молоді. Студентські ради 

гуртожитків організовують культурно-виховну та спортивну роботу в 

гуртожитках університету. Вони піклуються про поселення в гуртожитки, 

організацію побуту здобувачів освіти, проводять вечори відпочинку, 

конкурси-огляди кімнат гуртожитків. 

Студентське містечко університету розташоване в десяти хвилинах 

ходьби від станції метро «Ботанічний сад». У гуртожитках кімнати на три-

чотири особи, кухні розташовані окремо на кожному поверсі, обладнані 

душові. Всі гуртожитки обладнані Інтернетом, бібліотеками, спортивними 

кімнатами, кімнатами для занять. 

https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_Pro_strukturni_pidrozdily/Pologennya_Pro_stud_gurtogitok_HNUMG.pdf
https://ahch.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-nas/viddily/studmistechko


 Директор студмістечка: Іванова Лілія Миколаївна. 

 Тел. (057) 340-40-40 

 

Гуртожиток №1 (тільки для іноземних здобувачів освіти). У 

гуртожитку розташований медичний центр Університету. 

Адреса: м. Харків, вул. Максиміліанівська, 15. 

Проїзд: від станції метро «Пушкінська» 10 хв. ходьби. 

Тел. (057) 704-15-50. 

 

Гуртожиток №2 

Адреса: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 7. 

Проїзд: від станції метро «Ботанічний сад» 10 хв. ходьби. 

Тел. (057) 340-40-34. 

 

Гуртожиток №3 

Адреса: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 10. 

Проїзд: від станції метро «Ботанічний сад» 10 хв. ходьби. 

Тел. (057) 340-40-81. 

 

Гуртожиток №4 

Адреса: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 12. 

Проїзд: від станції метро «Ботанічний сад» 10 хв. ходьби. 

Тел. (057) 340-40-44. 

 

Гуртожиток №5 

Адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 216-б. 

Проїзд: від станції метро «Ботанічний сад» 10 хв. ходьби. 

Тел. (057) 340-52-73. 

 

Гуртожиток №6 (тільки для іноземних здобувачів освіти). 

Адреса:м. Харків, пров. Отакара Яроша, 6-б. 

Проїзд: від станції метро «Ботанічний сад» 10 хв. ходьби. 

Тел. (057) 340-22-14. 

 

2.3 Харчування 

 

На другому поверсі архітектурного корпусу університету працює 

їдальня, на другому поверсі центрального корпусу є буфет. Два кафетерії 

обслуговують здобувачів освіти на другому й третьому поверхах при вході 

до електромеханічного корпусу. Кофейні та інші торгові автомати 

встановлено на другому та третьому поверхах (біля центральних сходів) 

центрального корпусу, на другому поверсі електротехнічного корпусу. 

Кіоск з продовольчими товарами розташований на третьому поверсі 

центрального корпусу (біля центральних сходів). 

https://www.kname.edu.ua/index.php/8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/1508-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-%E2%84%961
https://ahch.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-nas/viddily/studmistechko/hurtozhytok-2
https://ahch.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-nas/viddily/studmistechko/hurtozhytok-3
https://ahch.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-nas/viddily/studmistechko/hurtozhytok-4
https://ahch.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-nas/viddily/studmistechko/hurtozhytok-5
https://ahch.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-nas/viddily/studmistechko/hurtozhytok-6


Канцелярські товари та послуги з технічного оформлення робіт 

здобувачів освіти пропонує кіоск на третьому поверсі центрального корпусу. 

Копі-центри з ксероксами та принтерами розташовані на четвертому 

поверсі центрального корпусу (біля центральних сходів) та у переході з 

четвертого поверху центрального корпусу в корпус будівництва та 

менеджменту. 

 

2.4 Вартість проживання 

 

На 01 січня 2021 року розмір плати за проживання за договором найму 

житлового приміщення в гуртожитках за місяць: 

• для здобувачів освіти університету – 520,00 грн; 

• для здобувачів освіти коледжу – 392,00 грн. 

 

2.5 Фінансова підтримка для здобувачів освіти 

 

Згідно з чинним законодавством, здобувачам вищої освіти, що 

навчаються за держзамовленням академічні стипендії протягом першого року 

навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі 

конкурсного балу, отриманого ними під час вступу до закладу вищої освіти. 

Призначення стипендії у наступних семестрах залежить від рейтингу 

успішності. 

Призначення стипендій здобувачам вищої освіти здійснюється за 

допомогою рейтингу, який складається за результатами останнього 

навчального семестру на підставі успішності з кожного навчального 

предмету з урахуванням участі здобувача освіти у науковій, науково-

технічній діяльності, громадському житті, спортивній діяльності, тощо. 

Розмір стипендії визначається виходячи з установленого Кабінетом 

Міністрів України розміру мінімальної академічної стипендії. У разі, якщо за 

результатами навчання, здобувач освіти займає найвищі рейтингові позиції, 

він отримує стипендію у підвищеному розмірі. 

За особливі успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та 

науковій діяльності здобувачам освіти, за поданням стипендіальної комісії, 

Вчених рад факультетів, можуть призначатися іменні стипендії: стипендія 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

обласної та міської державних адміністрацій. 

Деякі категорії здобувачів освіти, які за результатами навчального 

семестру не мають академічної заборгованості мають право на призначення 
соціальної стипендії, а саме: діти-сироти; особи з особливими потребами; 

особи з малозабезпечених сімей; особи, які постраждали внаслідок 

катастрофи на ЧАЕС; особи, які постійно проживають у гірській місцевості; 

особи, які мають дітей, внутрішньо переміщені особи, особи, які визнані 



учасниками бойових дій та їхнім дітям. Для отримання соціальних стипендій 

необхідно своєчасно подавати до деканату необхідні документи. 

 

2.6 Медичні послуги 

 

Харківська міська студентська лікарня. Функціонує з 1922 року. 

Студентська лікарня сьогодні являє собою сучасний багатопрофільний 

лікувально-профілактичний заклад, що надає медичну допомогу на 3-х 

рівнях: 

Первинному - в Центрі первинної медико-санітарної допомоги та в 

медичних пунктах тимчасового базування, розташованих безпосередньо у 

закладах вищої освіти, де проводиться комплекс профілактичних та 

протиепідемічних заходів, надається первинна медична допомога. 

Вторинному - в поліклініці на 3 тис. відвідувань в день, де лікарями - 

спеціалістами надаються всі види лікувально-профілактичної допомоги, в т.ч. 

диспансеризація, і проводяться всі необхідні діагностичні дослідження. 

Третинному - у стаціонарі на 180 ліжок для здобувачів освіти і 60 ліжок 

для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 

Лікарня надає медичну допомогу здобувачам освіти 26 закладів вищої 

освіти III-IV рівнів акредитації державної форми власності. 

Основні завдання лікарні: 

− невідкладна медична допомога; 

− збереження епідблагополуччя в колективах здобувачів освіти; 

− профілактика хронічних неінфекційних захворювань; 

− лікувально-діагностична допомога; 

− формування у здобувачів освіти навичок здорового образу життя, вт.ч. 

попередження розвитку залежностей і шкідливих звичок; 

− психологічна допомога здобувачам освіти. 

Особливості лікарні: 

− єдина в Україні з 7 студентських лікувально-профілактичних закладів; 

− надає стаціонарну допомогу; 

− наблизила первинну медичну допомогу для здобувачів освіти, 

зробивши її доступною, відкривши Центри первинної медико-

санітарної допомоги (на сьогодні: медичні пункти тимчасового 

базування) безпосередньо на базі вищих навчальних закладів; 

− відкрито Центр психічного здоров'я студентської молоді; 

− у своїй діяльності реалізує усі завдання в області державної молодіжної 

політики; 

− надає медичну допомогу здобувачам освіти, що прибули з інших 

регіонів України і зарубіжжя ,районів області і м. Харкова; 

− працює в умовах щорічної міграції здобувачів освіти (близько 20 тисяч 

щорічно, таких що вступають до закладів вищої освіти і стільки ж, що 

їх закінчують); 

− створена система надання медичної допомоги здобувачам освіти, що 



сформувалася протягом всього історичного шляху лікарні; 

− постійно вдосконалює систему надання медичної допомоги здобувачам 

освіти шляхом участі в міжнародних і регіональних проектах і 

програмах; 

Адреса: м. Харків-2, вул. Дарвіна, 8/10. 

Тел. +38 (057) 706-15-14; 725-51-78, факс +38 (057) 719-69-57 

E-mail: studhosp@ukr.net 

Деталі щодо зазначеної інформацію можна уточнити на web-ресурсах. 

Сайт: http://studhosp.city.kharkov.ua/ 

 

Медичний пункт тимчасового базування Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 

обслуговує близько 5 тис. осіб, в т.ч. понад 350 іноземних здобувачів освіти. 

В обов'язки медперсоналу входить забезпечення взаємодії і 

взаємозв'язку між студентською лікарнею, адміністрацією ЗВО, профкомом, 

студмістечком у питаннях збереження здоров'я здобувачів освіти і 

епідблагополуччя колективу. 

Медперсонал забезпечує організацію та проведення лікувально- 

профілактичної роботи серед здобувачів освіти: 

− надання першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і 

нещасних випадках; 

− прийом хворих; 

− обслуговування викликів у гуртожитках та районі прилеглому до 

студентської лікарні; 

− організація та проведення профілактичних оглядів здобувачів освіти; 

− планування і забезпечення флюорографічного обстеження здобувачів 

освіти; 

− проведення повного обстеження та профілактичних оглядів здобувачів 

освіти іноземних держав (основного та підготовчого відділень); 

− проведення експертної оцінки повноти і якості заповнення медичної 

форми 086-о абітурієнтів з метою планування та організації комплексу 

профілактичних заходів; 

− проведення індивідуального аналізу отримання щеплень здобувачами 

освіти; 

− розробка плану вакцинації та проведення щеплень здобувачам освіти з 

урахуванням показань і протипоказань; 

− забезпечення медогляду при поселенні здобувачів освіти у гуртожитки 

після канікул; 

− проведення роботи в осередках інфекцій як в гуртожитках, так і в 

навчальних аудиторіях; 

− забезпечення реєстрації випадків захворюваності з ВУТ, аналіз 

захворюваності за курсами, факультетами і нозологічними одиницями; 

− проведення санітарно-просвітницької роботи; 

− ведення обліково-звітної документації та надання її в студентську 

mailto:studhosp@ukr.net
http://studhosp.city.kharkov.ua/


лікарню. 

Адреса: м. Харків, вул. Максиміліанівська, 15 (в приміщенні 

гуртожитку №1). 

Медичний пункт працює: Пн - пт: з 9.00 до 17.00. 

Деталі щодо зазначеної інформацію можна уточнити на web-ресурсах 

Університету. 

 

2.7 Страхування 

 

Медичне обслуговування іноземних громадян та страхування їх 

здоров’я здійснюється у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів №79 

від 28.01.1997 року «Про затвердження порядку надання медичної допомоги 

іноземцям та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території 

України»,№1645 від 23.11.2006 року «Про вдосконалення порядку надання 

медичної допомоги іноземцям та осіб без громадянства громадянам, які 

тимчасово перебувають на території України». 

Відповідно до вищезазначеної Постанови Кабінету Міністрів України 

Товариство з додатковою відповідальністю «Європейська страхова група» 

здійснюється поточне страхування іноземних здобувачів освіти. Страховий 

поліс компанії «Європейська страхова група» гарантує оплату вартості 

екстреної медичної допомоги. 

 

2.8 Навчальне обладнання 

 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова має розвинену матеріально-технічну базу. Загальна 

площа навчальних приміщень становить близько 300000 кв.м. 

В навчальному процесі використовується 83 аудиторії загального та 

спеціального призначення, з яких мультимедійним обладнанням забезпечено 

38 приміщень.  

Лекційні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: 

мультимедійні проектори, комп’ютери, спеціальні екрани та інше. Технічні 

характеристики комп'ютерної та презентаційної техніки, мережевого 

обладнання відповідають вимогам сучасних програмних продуктів на основі 

Windows-технологій.  

Спеціалізовані лабораторії університету мають сучасне обладнання та 

програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану, 

можливість доступу до мережі Інтернет. 

Фонд навчальної літератури Наукової бібліотеки налічує близько 1 

млн. примірників. У Науковій бібліотеці обладнано п’ять читальних залів та 

зал інформаційного сервісу (електронний читальний зал).  Автоматизована 

бібліотечна інформаційна система «Koхa» забезпечує простий та розширений 

пошук в електронному каталозі, а також оформлення замовлення на 

літературу. 

https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/
http://koha.kname.edu.ua:8008/


Цифровий репозиторій містить підручники, навчальні посібники, 

конспекти лекцій, методичні вказівки, електронні ресурси, монографії, 

автореферати, статті, науково-технічні видання університету.  

 

2.9 Можливості міжнародної мобільності 

 

ХНУМГ імені О.М. Бекетова має низку діючих договорів з іноземними 

університетами в рамках реалізації міжнародних проектів, а саме:  

- 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 (Варненський вільний 

університет Чорноризця Храбра, м. Варна, Болгарія) 

- проект Еразмус + KA2 «Розумний транспорт і логістика для міст» 

(Італія). 

- проект Еразмус+ КА2 «Багаторівнева місцева, національна та 

регіональна освіта та навчання з питань кліматичних послуг, адаптації 

до кліматичних змін та пом’якшення наслідків [ClimEd]» (Фінляндія).  

- проєкт Erasmus+ ICM в рамках співпраці з Близькосхідним Технічним 

Університетом, METU (Туреччина) 

- проєкт в рамках співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії 

МАГАТЕ (Австрія). 

-  проєкт в рамках співпраці з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) (Німеччина).  

Крім того, щороку здобувачів освіти стають учасниками міжнародних 

програм та отримують гранти на стажування та навчання в Італії, Греції, 

Німеччині, Польщі, Чехії та ін. у рамках власної навчальної програми. 

З метою отримання інформації про актуальні програми та гранти щодо 

навчання закордоном кожен здобувачів освіти може підписатися на розсилку 

Центру міжнародної діяльності та освіти Університету 

vmz.hnamg@gmail.com або познайомитися з інформацією на сайті Центру: 

http://ird.kname.edu.ua/. 

 

2.10 Практична інформація для мобільних здобувачів освіти, які 

прибувають 

 

Академічна мобільність передбачає участь всіх учасників освітнього 

процесу Університету в навчальному процесі іншого навчального закладу (в 

Україні або за кордоном), проходження навчальної або виробничої практики, 

проведення наукових досліджень з можливістю перезарахування в 

установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо. 

http://eprints.kname.edu.ua/
https://ird.kname.edu.ua/index.php/uk/
mailto:vmz.hnamg@gmail.com
http://ird.kname.edu.ua/


Академічна мобільність здійснюється на підставі укладення угод про 

співробітництво між Університетом та іноземним вищим навчальним 

закладом, між Університетом та групою вищих навчальних закладів різних 

країн за узгодженими та затвердженими у встановленому порядку 

індивідуальними навчальними планами здобувачів освіти та програмами 

навчальних дисциплін, програмами стажування, викладання, проведення 

дослідження тощо а також в рамках міжурядових угод про співробітництво в 

галузі освіти, міжнародних проектів, грантів. 

Умови навчання і перебування учасників академічної мобільності та 

інші питання визначаються двосторонніми або багатосторонніми угодами 

між Університетом та вищими навчальними закладами-партнерами, або 

програмами міжнародних проектів та регламентуються Положенням про 

академічну мобільність університету. 

 

2.11 Мовні курси 

 

З 2012 року при факультеті підвищення кваліфікації відкрито Центр 

іноземних мов, слухачами якого є здобувачі освіти та викладачі  

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Заняття в Центрі проводять сертифіковані 

спеціалісти. 

У Центр і вивчають англійську, німецьку та французьку мові загальної, 

ділової та академічної тематики, а також мови професійного спрямування. 

Центр також здійснює підготовку слухачів до складання міжнародних 

сертифікатів Кембриджського університету. Заняття проходять в 

інтенсивному режимі  – 24 години на місяц (12 пар) за спеціальними курсами 

для одержання сертификата BECPreliminary (середній рівень) и BECVantage 

(високий рівень) та сертифіката FCE. Тривалість підготовки до кожного рівня 

погоджується індивідуально із слухачами та викладачем.  Тест складається в 

незалежному Сертифікаційному центрі.  Сертифікат дає право викладання 

англійською мовою іноземним здобувачам освіти, визнається при 

проходженні стажувань, при участі в програмах обміну та міжнародних 

конференціях.  

В рамках партнерського проекту із Канадським коледжем англійської 

мови (м. Ванкувер, Канада) викладачі Центру мають право здійснювати 

викладання англійської мови загального спрямування та професійної 

англійської мови за програмою сучасного мультимедійного курсу змішаного 

навчання SMRT. Після закінчення кожного рівня навчання слухачі 

одержують сертифікат Канадського коледжу англійської мови, який 

визнається канадськими вузами та науковими організаціями. 

У Центрі іноземних мов запропоновано курс з підготовки до ЗНО з 

англійської мови для вступу на навчання на рівень магістра та поглибленого 

вивчення англійської, німецької та французької мови. 

В Центрі іноземних мов працює викладач англійської мови Шон Майкл 

Хікс (США), який проводить практичні заняття для здобувачів освіти 



спеціальності  «Філологія», а також факультативні заняття для здобувачів 

освіти та викладачів.  

З жовтня 2018 року в Центрі проводяться заняття для здобувачів освіти 

та викладачів ХНУМГ імені О.М. Бекетова з чеської мови згідно договору 

про співробітництво з університетом Південної Моравії (Чехія). 

В рамках роботи Культурно-освітнього центру «Інститут Конфуція» 

спільно з Інститутом Конфуція Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна проводяться курси китайської мови для здобувачів освіти 

та викладачів. Також в рамках роботи Центру спільно з Цзінанським 

університетом проводиться освітній онлайн курс з вивчення китайської мови 

та культури.  

Українсько-польський культурно-освітній центр ХНУМГ імені 

О. М. Бекетова є одним із провідних партнерів Генерального Консульства 

Республіки Польща у Харкові. В рамках співробітництва для здобувачів 

освіти та викладачів надається безкоштовний доступ до електронного 

ресурсу з вивчення польської мови. Також, в рамках роботи Центру 

проводяться заняття для здобувачів освіти та викладачів ХНУМГ імені  

О.М. Бекетова з польської мови. 

Центр міжнародної діяльності та освіти на постійній основі презентує 

можливості для здобувачів освіти, викладачів щодо участі у програмах 

академічної мобільності із університетами США, Китаю, Угорщини, 

Словаччини, Польщі, Канади, які фінансуються урядами зазначених країн. 

Загалом ХНУМГ ім. О.М. Бекетова є учасником більше 35 міжнародних 

заходів з інтернаціоналізації освіти, серед яких семінари, круглі столи, 

конференції та форуми.   

 Для проведення лекцій для здобувачів освіти на постійній основі 

залучаються провідні фахівці з міжнародних організацій, а саме:  TESOL 

(США), DOM publishers (Німеччина), освітній центр «Association» (Чеська 

Республіка), «Група Провіднес» (Канада), організація «Альянс Франсез» 

(Франція) та інші. 

 

 

2.12 Можливості для проходження практики/стажування 

 

Практика (стажування) здобувачів вищої освіти університету 

відбувається відповідно до освітньої програми підготовки у структурних 

підрозділах університету, на державних і комерційних підприємствах, в 

організаціях і установах Харкова та інших міст України, за кордоном. 

Залежно від спеціальності, основними видами практики є навчальна (на 

1-2 курсах бакалаврського рівня), виробнича (на 3 курсі бакалаврського 

рівня), переддипломна (на 4 курсі бакалаврського рівня та на 2 курсі 

магістерського рівня). Освітньо-наукові програми на магістерському рівня 

передбачають стажування. 

Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчального 

закладу, проте здобувачі вищої освіти можуть самостійно,  з дозволу 



директора навчально-наукового інституту, обирати для себе місце 

проходження практики. 

Проходження практики дає можливість здобувачам вищої освіти 

закріпити та поглибити теоретичні знання за фахом, сприяє формуванню 

компетентностей в галузі їх майбутньої професії, набуття практичного 

досвіду та готовності до самостійної трудової діяльності. 

 

2.13 Умови для занять спортом та відпочинку 

 

В Університеті створено сприятливі умови для занять спортом і 

активного відпочинку. Діє сучасний Спортивний комплекс, загальна площа 

якого становить 6 тис. кв. м. Оздоровчим і масовим спортом в Університеті 

щорічно охоплено майже 2000 здобувачів освіти і науково-педагогічних 

працівників.  

Спортклуб Університету організовує та керує проведенням спортивних 

заходів та Спартакіади ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 

В Університеті, на базі кафедри фізичного виховання і спорту, діють 

спортивні секції за такими різновидами спорту:  

− армспорт, атлетична гімнастика – тренер Заслужений майстер спорту 

України Безкоровайний Дмитро Олександрович; 

− боротьба вільна, боротьба греко-римська, дзюдо, самбо – тренер 

майстер спорту України Стеценко Денис Юрійович; 

− пауерліфтинг – тренер МСУ Звягінцева Ірина Миколаївна; 

− бадмінтон, настільний теніс – тренер Горошко Наталля Ігоревна; 

− баскетбол – тренер Кравчук Євген Володимирович; 

− волейбол – тренер Посипайко Артем Олександрович; 

− футбол – тренер Кулаков Денис Валерійович; 

− аеробіка, черлідинг – тренер Борисенко Наталля Валеріївна. 

Колективними зусиллями здобувачів освіти, співробітників кафедри 

фізичного виховання і спорту і Спортивного клубу в 2020/2021 н. р. вдалося 

додати до скарбнички спортивних досягнень Університету 63 медалей 

чемпіонатів різного рівня, із них: 28 золотих, 22 срібних і 13 бронзових.  

На міжнародних змаганнях (чемпіонати та кубки світу, чемпіонати та 

кубки Європи, міжнародні турніри) завойовано 2 золоті медалі. На 

Всеукраїнських змаганнях (чемпіонати України, кубки України та 

Універсіади). Всього завойовано 18 медалей, з них: золотих – 10, срібних – 5, 

бронзових – 3. В обласних змаганнях (чемпіонати та кубки Харківської 

області, Спартакіада ЗВО). Всього завойовано 43 медалей, з них: золотих – 

16, срібних – 18, бронзових – 9.      

Спортивне життя Університету є частиною його соціального життя, 

фізичної культури та головним складником спортивно-виховного 

педагогічного процесу. Фізична культура є складником загальної культури 

Університету, спрямованої на зміцнення здоров’я студентської молоді та 

https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
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співробітників Університету, підвищення їхніх морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей.  

Спорт – головна частина фізичної культури як спеціальна сфера 

досягнень здобувачів освіти та співробітників Університету. Соціальна 

цінність спорту визначається його дієвим стимулюючим впливом на 

поширення елементів фізичної культури серед представників Університету. 

 

2.14 Студентські асоціації 

 

Студентський сенат. Студентське самоврядування – один із важливих 

аспектів діяльності університету, що допомагає здобувачам освіти досягати 

своїх цілей. Студентський сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, що розвивається 

разом зі здобувачами освіти, допомагає створити сприятливі умови для 

навчання, проживання у гуртожитках, дозвілля та розвитку студентства та 

університету в цілому.  

Студентський сенат був заснований у 2006 році. З того часу він має 

чітко поставлену перед собою мету: захист прав  та інтересів здобувачів 

освіти,  забезпечення їх участі в управлінні вищим навчальним закладом, а 

також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого 

розвитку студентства, сприяння соціально-громадській  активності 

здобувачів вищої освіти. Сенат допомагає розвивати  ініціативність та 

відповідальність, набуття якостей та навичок лідера, організатора, керівника. 

Члени Сенату приймають активну участь у житті університету та міста. 

Особлива увага приділяється питанням проживання здобувачів освіти у 

гуртожитках  за рахунок створення Студентських Рад Гуртожитків. 

Студентський сенат тісно співпрацює з Харківською обласною 

студентською радою, Українською асоціацією студентів, Молодіжною радою 

при Харківському міському голові, також Сенат приймає участь у міських, 

обласних і Всеукраїнських форумах і конференціях. 
 

Структура Студентського Сенату. Студентська громада ХНУМГ  

ім. О.М. Бекетова є основою студентського самоврядування, головним носієм 

його функцій і повноважень. Студентське самоврядування функціонує на 

рівні академічних груп, факультетів, гуртожитків, технікумів, університету в 

цілому.  

Основною структурною одиницею системи студентського 

самоврядування є академічна група, яка обирає свого представника терміном 

на один рік до Студентського Сенату факультету. З-поміж своїх членів 

Студентське самоврядування  факультету обирає голову, його заступника 

(заступників) і секретаря.  

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) здобувачів освіти університету.  

Обрання до органів Студентського самоврядування та прийняття 

рішень щодо до інших питань відбувається відповідно до Положення 

https://senat.kname.edu.ua/index.php/uk/


представниками студентського самоврядування, а саме шляхом подання 

заявки на засіданні активу Студентського Сенату. 

 

Контактна інформація: 

к. 356 ак      Instagram: senat_hnugh 

тел.: 098-733-52-96 

e-mail: senat.ksame@gmail.com 

 

Профком студентів. Профспілка – це організація, яка об’єднує 

студентів Університету, що будують своє майбутнє власними руками. 

Профспілкова організація Університету двічі була визнана кращою в 

Україні, є багаторазовим переможцем обласних конкурсів. Це стало 

можливим завдяки команді профспілкових лідерів, які сміливо реалізують 

власні ініціативи, допомагають та підтримують здобувачів освіти, отримують 

колосальний досвід практичної роботи. 

 

Член профспілки отримує: 

- захист прав та представництво інтересів у відношеннях з 

адміністрацією Університету, гуртожитку, викладачами. Профспілкові лідери 

візують рапорти на поселення та відрахування, стипендіальні накази, 

призначення практик та іменних стипендій; 

- соціальну та матеріальну допомогу. 

- пільгове оздоровлення та відпочинок. Профком організовує пільговий 

відпочинок, а також безліч екскурсій Україною та Європою; 

- можливість весело провести дозвілля. Профком організовує цікаві 

конкурси, фестивалі, концерти, спортивні та інтелектуальні турніри тощо; 

- можливості працевлаштування. У профкомі працює молодіжний 

центр зайнятості, який надає вакансії для тимчасового працевлаштування чи 

постійного працевлаштування для випускників; 

- можливість стати лідером, очолити колектив здобувачів освіти та 

реалізувати власний організаторський потенціал. Профспілкові лідери - це 

люди, які керують усією профспілковою роботою в Університеті. Це 

здобувачі освіти, які можуть проявити себе завдяки Профспілці та стати 

справжніми молодіжними лідерами. 

 

Контактна інформація: 

к. 401, 402, 403-а бмк     Instagram – beketov_hnugh 

тел.: (057) 707-33-03    Telegram: t.me/ beketov_hnugh 

e-mail:ps.kname@gmail.com    
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