
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

загальних зборів трудового колективу 

Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова 

30 серпня 2019 року  

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора університету 

професора Бабаєва Володимира Миколайовича «Про підсумки роботи 

колективу університету у 2018 – 2019 навчальному році та про основні 

завдання на 2019-2020 навчальний рік», збори ухвалюють: 

1. Основні завдання колективу університету на  

2018-2019 навчальний рік вважати в основному виконаними. 

 Загальний прийом у 2019 році на навчання за освітніми 

рівнями бакалавра і магістра на денну форму навчання становить 

1727 осіб, що відповідає рівню минулого року. 

 Протягом навчального року успішно реалізовано весь 

перелік завдань, пов’язаних з проходженням процедур акредитації 

чотирьох напрямів підготовки за освітнім рівнем бакалавра та дев’яти 

освітніх програм магістрів. 

 Вперше на магістерському рівні акредитовано освітньо-

наукову програму «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». 

Ліцензовано на магістерському рівні спеціальності 

«Автоматизація та компʼютерно-інтегровані технології», а також 

«Хімічні технології та інженерія». 

На даний час університет готує фахівців на бакалаврському рівні 

за 25-ма спеціальностями з 53-ма освітніми програмами. На 

магістерському рівні підготовка здійснюється за 20-ма 

спеціальностями які включають 40 освітньо-професійних та   

5 освітньо–наукових програм. 



Підготовка докторів філософії здійснюється за 14-ма 

спеціальностями. 

 Відповідно до вимог часу університет здійснює низку освітніх 

проектів спільно з роботодавцями.  

Позитивною є динаміка у науковій діяльності. 

 За результатами конкурсного відбору наукових робіт та 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених 

університет отримав державне фінансування понад 600 тис. грн., що є 

кращим результатом серед ЗВО України. 

 Зберігається позитивна тенденція розвитку інноваційної 

діяльності. За звітній період отримано 61 охоронний документ, подано 

172 заявки. 

 Для посилення роботи з комерціалізації наукових результатів 

створено Навчально-інжиніринговий центр та ТОВ Наукове 

підприємство «Центр розвитку сучасного електротранспорту» 

співзасновниками якого є ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та компанія PS 

ENGINEERING. 

 Університет продовжує виконувати великий обсяг наукових 

досліджень в галузі житлово-комунального господарства, будівництва, 

екології, транспортних технологій, ін. 

 Існує позитивна динаміка у підготовці фахівців для іноземних 

держав, розширюються зв’язки з європейськими університетами, 

міжнародними громадськими організаціями в освітній діяльності та 

сфері культури. 

 Активну участь у житті університету беруть профспілкова 

організація студентів та студентський Сенат, що сприяє керівництву 

університету враховувати запити студентів у вирішенні багатьох 

питань соціально-культурної сфери, фізичної культури і спорту. 

Загальні збори колективу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова визначають 

основними завданнями на 2019-2020 навчальний рік:  



1. Забезпечення прийому на навчання студентів на рівні не нижче 

2019 року. Випусковим кафедрам, деканам факультетів вжити заходів 

щодо збільшення прийому, особливо на технічні спеціальності 

(електромеханіка, електротехніка, будівництво і цивільна інженерія, 

ін.). 

2. Удосконалення змісту освітніх програм, що відповідають 

вимогам роботодавців. Розвиток дуальної освіти шляхом активної 

співпраці з роботодавцями використанням їх інвестиційного 

потенціалу. 

3. Підвищення результативності наукової роботи та інноваційної 

діяльності розширення фінансової бази наукових досліджень, 

збільшення публікацій в Scopus та Web of Science. 

4. Цифрова трансформація освітньої, наукової та управлінської 

діяльності університету. 

5. Удосконалення системи формування компетентностей 

науково-педагогічних працівників, що відповідають сучасним вимогам 

через аспірантуру і докторантуру, а також різноманітні форми 

підвищення кваліфікації, саморозвиток та ін.  

6. Вченим радам навчально-наукового інституту підготовки кадрів 

факультетів, керівникам структурних підрозділів, завідувачам кафедр 

проаналізувати проблемні питання викладені у доповіді ректора  

проф. Бабаєва В. М. та скласти плани заходів на  

2019-2020 навчальний рік.  

 

Термін виконання До 20 вересня 2019 р. 
 

7. Проректорам Стаднику Г. В., Сухонос М. К., Грицькову.Є. В., 

Малєєву О. І., Росохі В.О. узагальнити пропозиції факультетів та інших 

структурних підрозділів і скласти загальноуніверситетський план дій на 

2019-2020 навчальний рік. 

 

Термін виконання до 10 жовтня 2019 р.  


