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ВСТУП

19 жовтня 2011 року Конференція трудового колективу Харківської
національної академії міського господарства одноголосно обрала доктора з
державного управління, професора

Бабаєва

Володимира Миколайовича

ректором академії. 25 листопада 2011 року Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту України уклало з В. М. Бабаєвим контракт терміном на сім років.
Указом Президента України від 26 березня 2013 року Харківську
національну академію міського господарства реорганізовано у Харківський
національний університет міського господарства.
25 квітня 2013 року наказом Міністерства освіти і науки України
університету присвоєно ім’я Олексія Миколайовича Бекетова (ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова).
28 грудня 2012 року Вченою радою було затверджено «Стратегію
розвитку Харківської національної академії міського господарства на 2012 –
2020 роки».
Стратегія спрямовувалася на вдосконалення управління університетом;
організацію й стандартизацію навчального процесу; активне впровадження
нових інформаційних і педагогічних технологій; реальну інтеграцію освіти і
науки, освіти і виробництва.
Цей документ став основою для розробки та реалізації «Стратегічного
плану

Харківського

національного

університету

міського

господарства

імені О. М. Бекетова – 2016–2020», реалізацію якого відображено в основних
напрямах діяльності.
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1 ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1 Розвиток нормативно-правової бази
Відповідно до процесів реформування в Україні освітньої галузі і,
зокрема, системи вищої освіти, в Університеті реалізуються всі трансформації,
передбачені чинною нормативною базою, активно відпрацьовуються сучасні
освітні тренди.
Активною є участь колективу Університету в громадському обговоренні
проектів нормативних документів, зворотному зв’язку щодо проблем їх
запровадження та реалізації.
Серед ключових законодавчих ініціатив, увагу яким приділено колективом
Університету, є зміни до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
зміни Умов прийому до вищих навчальних закладів, стипендіального
забезпечення, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, формування
нового покоління стандартів вищої освіти.
Пропозиції колективу подавалися до Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Ради ректорів
Харківського регіону й України.
Прийняття Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 і Закону
України «Про освіту» від 05.09.2017 зумовило необхідність перегляду,
оновлення і створення великого масиву університетських нормативних актів з
метою імплементації положень нового законодавства. Із 2014 по 2018 рр.
включно в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова підготовлено, затверджено рішеннями
Вченої ради Університету та введено в дію наказами ректора низку документів,
які регламентують освітню діяльність в умовах її реформування, зокрема:
 Положення про науково-методичну раду ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (2013 р.);
 Положення про Вчену раду (2014 р.);
 Положення Про аспірантуру та докторантуру (2014 р.);
 Положення про Наглядову раду (2015 р.);
 Положення про навчально-методичне забезпечення освітніх програм
(2015 р.);
 Стратегічний план Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова на 2016–2020 рр. (2016 р.);
 Статут ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (2016 р.);
 Положення Про організацію освітнього процесу (2016 р.);
 Положення про проектну групу й гаранта освітньої програми (2016 р.);
 Положення Про ректорат Державного вищого навчального закладу
«Харківський
національний
університет
міського
господарства
імені О. М. Бекетова» (2016 р.);
 Положення Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (2016 р.);
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 Кодекс честі Університету (2017 р.);
 Колективний договір Харківської національної академії міського
господарства на 2017‒2020 рр. (2017 р.);
 Тимчасовий порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт
бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі Unplag
(2017 р.);
 Положення Про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів,
науково-педагогічних та наукових працівників (2017 р.);
 Положення Про порядок призначення і виплати стипендій (2017 р.);
 Норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової,
організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників (2014,
2018 рр.);
 Положення про приймальну комісію Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова (2018 р.);
 Норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової,
організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників (2014,
2018 р.);
 Положення про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення
результатів наукових досліджень (2018 р.);
 Положення про проектну групу та групу забезпечення спеціальності
(2018 р.).
Протягом звітного періоду оновлено та запроваджено понад
50 нормативних документів, які регламентують освітню, наукову діяльність,
визначають порядок взаємодії керівництва та структур Університету з органами
студентського самоврядування, позицію колективу щодо дотримання принципів
і правил академічної доброчесності та інші аспекти. Проекти документів
виносилися на громадське обговорення, розглядалися на засіданнях Вчених рад
факультетів і Науково-методичної ради Університету, ухвалювалися із
урахуванням пропозицій та зауважень. Внутрішня нормативна база своєчасно
актуалізується і доступна на сайті Університету в розділі «Нормативна база».
1.2 Розвиток освітнього потенціалу
У 2011–2018 рр. проводилася усебічна й напружена робота щодо розвитку
освітнього потенціалу з основних напрямів:
– розширення освітніх пропозицій за переліком спеціальностей та
рівнями вищої освіти;
– запровадження цільової підготовки фахівців;
– удосконалення змісту освіти, приведення навчальних програм у
відповідність із вимогами ринку праці, сучасних трендів розвитку певної сфери
знань.
Протягом звітного періоду ліцензовано нові напрями та спеціальності:
– за першим (бакалаврським) рівнем 11 напрямів (спеціальностей);
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– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 2 спеціальності;
– за другим (магістерським) рівнем 11 спеціальностей;
– за третім (освітньо-науковим) рівнем 14 спеціальностей.
Перелік напрямів та спеціальностей, упроваджених в Університеті
протягом звітного періоду, наведено табл. 1.1., 1.2.
Таблиця 1.1
Ліцензовано напрями (спеціальності) підготовки бакалаврів,
спеціалістів, магістрів, за якими здійснювалася підготовка фахівців згідно
з Постановами Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719 та від
27.08.2010 № 787.
№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань

Код напряму
підготовки,
спеціальності

Найменування напряму
підготовки, спеціальності

Підготовка бакалаврів
1

0501

2

0502

3

1702

4

0901

Інформатика та
6.050101
обчислювальна техніка
Автоматика та
6.050201
управління
Цивільна безпека
6.170201
Сільське господарство і 6.090103
лісництво

Комп’ютерні науки
Системна інженерія
Цивільний захист
Лісове і садово-паркове
господарство

Підготовка спеціалістів
1

0601

2

1702

Будівництво та
архітектура
Цивільна безпека

7.06010302
7.17020201

Раціональне використання і
охорона водних ресурсів
Охорона праці (за галузями)

Підготовка магістрів
1

0401

2

0601

3

0601

4

0601

5

0801

6

0801

7

1702

8

1801

9

1801

Природничі науки
Будівництво та
архітектура
Будівництво та
архітектура
Будівництво та
архітектура
Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій

8.04010603
8.06010201

Цивільна безпека
Специфічні категорії

8.17020201
8.18010014

Специфічні категорії

8.18010016

8.06010201
8.06010302
8.08010103
8.08010104

8

Екологічна безпека
Архітектура будівель і
споруд
Дизайн архітектурного
середовища
Раціональне використання і
охорона водних ресурсів
Землеустрій та кадастр
Оцінка землі та нерухомого
майна
Охорона праці (за галузями)
Управління фінансовоекономічною безпекою
Бізнес-адміністрування

Починаючи з 2016 року підготовка фахівців здійснюється відповідно до
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2015 № 266.
Згідно із зазначеним Переліком у 2016–2017 рр. здобувачам вищої освіти
запропоновано освітньо-професійні, освітньо-наукові програми на освітніх
(освітньо-кваліфікаційному,
освітньо-науковому)
рівнях
«бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр», «доктор філософії» у межах спеціальностей нового
переліку.
Ліцензовані спеціальності підготовки бакалаврів, магістрів, докторів
філософії, за якими здійснюється підготовка з 2016 р. відповідно до Постанови
КМУ від 29.04.2015 № 266, та освітні програми, запропоновані в межах
спеціальностей
Таблиця 1.2
№
з/п

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

1

2

3

4

Підготовка бакалаврів
1
2

3

4
5
6
7
8

9
10

02 Культура і
мистецтво
02 Культура і
мистецтво

022 Дизайн

Дизайн

023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
035 Філологія

Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
03 Гуманітарні
Германські мови та
науки
літератури (переклад
включно), перша –
англійська
07 Управління та
076 Підприємництво, торгівля Економіка та організація
адміністрування
та біржова діяльність
бізнесу
12 Інформаційні
126 Інформаційні системи та Інформаційні системи та
технології
технології
технології
18 Виробництво та 183 Технології захисту
Технології захисту
технології
навколишнього середовища
навколишнього середовища
18 Виробництво та 185 Нафтогазова інженерія та Нафтогазова інженерія та
технології
технології
технології
19 Архітектура та 194 Гідротехнічне будівництво, Гідротехнічне будівництво,
будівництво
водна інженерія та водні
водна інженерія та водні
технології
технології
20 Аграрні науки та 205 Лісове господарство
Лісове господарство
продовольство
28 Публічне
281 Публічне управління та
Публічне управління та
управління та
адміністрування
адміністрування
адміністрування
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Продовження таблиці 1.2
1

2

3

4

Підготовка магістрів
1
2
3
4
5
6

7
8

9

07 Управління та
адміністрування
12 Інформаційні
технології
12 Інформаційні
технології
12 Інформаційні
технології
18 Виробництво та
технології
19 Архітектура та
будівництво

076 Підприємництво, торгівля Економіка та організація
та біржова діяльність
бізнесу
122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки
122 Комп’ютерні науки

183 Технології захисту
навколишнього середовища
194 Гідротехнічне
будівництво, водна інженерія
та водні технології
20 Аграрні науки та 206 Садово-паркове
продовольство
господарство
28 Публічне
281 Публічне управління та
управління та
адміністрування
адміністрування
28 Публічне
281 Публічне управління та
управління та
адміністрування
адміністрування

Комп’ютерні науки.
Управління проектами
Управління проектами
Технології захисту
навколишнього середовища
Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні
технології
Садово-паркове
господарство
Адміністративний
менеджмент
Адміністративне управління
об’єднаними
територіальними громадами

Підготовка докторів філософії
1
2
3
4
5
6
7
8

9

03 Гуманітарні
науки
05 Соціальні та
поведінкові науки
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
12 Інформаційні
технології
13 Механічна
інженерія
14 Електрична
інженерія

032 Історія та археологія

Історія та археологія

051 Економіка

Економіка

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

073 Менеджмент

Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля Підприємництво, торгівля та
та біржова діяльність
біржова діяльність
122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
132 Матеріалознавство

141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
18 Виробництво та 183 Технології захисту
технології
навколишнього середовища
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Матеріалознавство
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Технології захисту
навколишнього середовища

Закінчення таблиці 1.2
1

2

3

4

10

19 Архітектура та
будівництво

191 Архітектура та
містобудування

Архітектура та
містобудування

11

192 Будівництво та цивільна
інженерія
193 Геодезія та землеустрій

Будівництво та цивільна
інженерія
Геодезія та землеустрій
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19 Архітектура та
будівництво
19 Архітектура та
будівництво
27 Транспорт

14

27 Транспорт

15

28 Публічне
управління та
адміністрування

275 Транспортні технології
(за видами)
275 Транспортні технології
(за видами)
281 Публічне управління та
адміністрування

Транспортні технології (за
видами)
Транспортні технології.
Електротранспорт
Публічне управління та
адміністрування
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Із зазначеного переліку за актом співставлення започатковано
спеціальності:
– за першим (бакалаврським) рівнем: 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність, 183 Технології захисту навколишнього середовища,
281 Публічне управління та адміністрування;
– за другим (магістерським) рівнем: 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність, 122 Комп’ютерні науки, 183 Технології захисту
навколишнього середовища, 281 Публічне управління та адміністрування.
Позитивно характеризуються результати акредитації. У звітному періоді
акредитовано:
– за першим (бакалаврським) рівнем 12 напрямів (спеціальностей);
– за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 2 спеціальності;
– за другим (магістерським) рівнем 11 спеціальностей та 28 освітніх
програм.
У 2014 р. набув чинності новий Закон України «Про вищу освіту»,
відповідно до якого останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст» було проведено у 2016 році.
На сьогодні ХНУМГ ім. О. М. Бекетова надає освітні послуги на
бакалаврському рівні за 25 спеціальностями, 50 освітніми програмами, зокрема
числі 13 освітніх програм зі скороченим терміном навчання.
На магістерському рівні підготовка здійснюється за 18 спеціальностями,
за якими запроваджено 38 освітньо-професійних і 3 освітньо-наукові програми.
На
освітньо-науковому
рівні
підготовка
здійснюється
за
14 спеціальностями, за якими запроваджено 15 освітньо-наукових програм.
Важливим здобутком Університету протягом звітного періоду
сталовідновлення моделі цільової підготовки фахівців.
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Результатом спільної роботи з фахівцями комунального підприємства
«Харківводоканал» стала розробка цільової освітньо-професійної програми
підготовки спеціаліста за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія
спеціалізації «Водопостачання та водовідведення», реалізацію якої розпочато з
вересня 2016 р. на базі Центру заочного навчання. Метою програми є підготовка
фахівців підприємства до реалізації інноваційних проектів модернізації систем
водопостачання та водовідведення. Зміст програми підготовки погоджено з
науково-технічною радою КП «Харківводоканал». Унікальність програми
обумовлена не тільки цільовим складником змісту освіти, а також підходом до
організації навчання, який поєднує застосування технологій дистанційного
навчання з потужним блоком практичної підготовки, реалізацію якого
проведено спільно з провідними підприємствами галузі.
У 2018 р. розпочався новий етап роботи щодо подальшого розвитку
цільової підготовки фахівців для водоканалів України.
Магістерську освітньо-професійну програму «Водопостачання та
водовідведення», розроблену з урахуванням наявного досвіду було
представлено керівникам водоканалів України в травні 2018 р. у рамках
виставки «АкваТерм» під час проведення асоціацією «Укрводоканалекологія»
круглого стола «Проблеми щодо підвищення кваліфікації кадрів та шляхи їх
вирішення». Зміст програми, запропоновані до вільного вибору траєкторії
індивідуалізації навчання були схвалені професійною аудиторією. Сьогодні за
цією програмою навчаються співробітники ПрАТ АК «Київводоканал»,
КП «Новомосковськ водоканал», ООО НПП «Айсберг груп».
З лютого 2017 р. розпочалася цільова підготовка за освітньо-професійною
програмою
магістра
«Адміністративне
управління
об’єднаними
територіальними громадами» зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування. Серед студентів ‒ представники органів місцевого
самоврядування Лозівської міської та районної рад, Шевченківської районної
ради Харківської області, громадських організацій та інші.
У контексті розвитку освітнього потенціалу в полі постійної уваги
перебувають питання вдосконалення змісту освіти, приведення навчальних
програм у відповідність до вимог ринку праці, сучасних трендів розвитку
відповідної сфери знань.
Спільно з фахівцями НЕК «Укренерго» в Університеті розроблено першу
в Україні магістерську програму «Магістральні електричні мережі: управління,
експлуатація та розвиток» за спеціальністю 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка. Програма зорієнтована на потреби
НЕК «Укренерго», передбачає стажування магістрантів у структурних
підрозділах компанії та можливість їх подальшого працевлаштування на
конкурсних засадах. Програму запроваджено з вересня 2018 року.
Серед масштабних проектів необхідно відзначити ініціативи Університету
щодо підвищення якості підготовки фахівців за спеціальністю 185 Нафтогазова
інженерія та технології. З метою вдосконалення змісту освіти, приведення
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навчальних програм у відповідність до вимог роботодавців протягом
2016‒2017 рр. спільно з провідними фахівцями Науково-дослідного інституту
«УкрНДІгаз» проаналізовано й удосконалено навчальні програми з дисциплін
професійного блоку.
З метою урахування в навчальній програмі інноваційного складника,
впровадження сучасних спеціалізацій нафтогазової галузі в 2017 р. Університет
вийшов з ініціативою про співпрацю до фахівців НАК «Нафтогаз України».
Результатом цієї роботи стала угода з Київською міською організацією
роботодавців нафтогазової галузі, предметом якої є співпраця щодо реалізації
проекту забезпечення первинної підготовки фахівців для нафтогазової галузі, із
пріоритетом їх працевлаштування в НАК «Нафтогаз України».
Проект реалізується спільно з фахівцями Технологічного інституту
Південної Альберти (Southern Alberta Institute of Technology) – одного з
провідних інститутів Канади, що спеціалізується на підготовці фахівців для
нафтогазової галузі. Дорожню карту реалізації проекту, питання вдосконалення
якості бакалаврської програми, розвитку матеріально-технічного забезпечення,
формування якісного та мотивованого контингенту студентів обговорено під час
візиту до Університету представників НАК «Нафтогаз України» та
Технологічного інституту Південної Альберти в квітні 2018 року. Потенціал
Університету щодо підготовки фахівців зазначеної спеціальності отримав
високу оцінку.
Реалізувати освітню програму із залученням викладачів Технологічного
інституту Південної Альберти заплановано починаючи з вересня 2019 року.
Меншими за масштабами проектами вдосконалення змісту освіти в
контексті розвитку освітнього потенціалу є проекти профілізації варіативних
складників освітніх програм за участю представників ринку праці. Протягом
звітного періоду таку модель реалізовано за участю фахівців ПАТ «Харківський
плитковий завод» в освітніх програмах бакалаврського і магістерського рівнів
«Промислове та цивільне будівництво» зі спеціальності 192 Будівництво та
цивільна інженерія. Варіативний складник формує поглиблення компетенцій у
сфері виробництва будівельних матеріалів. Триває апробація варіативних
складників освітньої програми, розроблених за участю фахівців АТ «Трест
Житлобуд-1».
Серед напрямів вдосконалення змісту освіти, приведення навчальних
програм у відповідність до сучасних трендів розвитку певної сфери знань
активно реалізуються проекти міжнародної взаємодії. У межах договорів про
співпрацю з університетами країн Європейського союзу, програм академічної
мобільності науково-педагогічних працівників проаналізовано та вдосконалено
зміст варіативних складовників освітніх програм за спеціальностями
191 Архітектура та містобудування, 281 Публічне управління та
адміністрування, 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування.
Позитивною є робота в рамках програми «Еразмус+» «Розвиток
потенціалу над реалізацією проекту щодо запровадження нової магістерської
13

програми «Розумний транспорт і логістика для міст» зі спеціальності
275 Транспортні технології. З вересня 2018 р. розпочалася підготовка першої
групи магістрів у межах зазначеної програми.
Розвиток освітнього потенціалу як внаслідок запровадження
перспективних спеціальностей, так і в контексті вдосконалення змісту освіти за
вже наявними, перебуває в полі постійної уваги колективу Університету.
1.3 Удосконалення освітнього процесу і забезпечення якості освіти
З метою вдосконалення освітнього процесу, підвищення якості освітніх
послуг протягом звітного періоду реалізовано низку новацій в освітній і
навчально-методичній роботі, подальшого розвитку набули процедури
забезпечення якості освіти, зокрема розроблено та запроваджено:
‒ тимчасові стандарти вищої освіти (освітньо-професійні програми) для
всіх напрямів і спеціальностей;
‒ систему
індивідуалізації
навчальної
траєкторії
студента;
автоматизовано процес вільного вибору студентом гуманітарних дисциплін і
сертифікатних програм на бакалаврському рівні;
‒ концепцію інтеграції іноземної мови в професійну підготовку фахівців;
‒ комп’ютерну практику студентів на базі ресурсу Microsoft IT Academy;
‒ навчання з фізичного виховання і спорту за спортивними
спеціалізаціями;
‒ систему перевірки індивідуальних завдань студентів, дипломних,
магістерських робіт, наукових публікацій, навчально-методичних видань щодо
плагіату;
‒ систему рейтингування науково-педагогічних працівників ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова;
‒ процедури внутрішнього контролю якості наукових і навчальнометодичних видань;
‒ форму та процедуру формування додатка до диплома європейського
зразка з використанням корпоративної інформаційної системи;
‒ інформаційний пакет ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
З 2014 року в Університеті активно проводиться робота щодо
вдосконалення внутрішньої нормативної бази та засобів технічної реалізації
вільного вибору дисциплін студентом, можливостей для формування
індивідуальних траєкторій навчання. Вирішено технічний складовник питання,
процес вибору повністю автоматизовано, відпрацьовано систему технічної та
інформаційної підтримки. Більша частина сертифікаційних програм
підготовлена за безпосередньою участю роботодавців або на їх замовлення.
Результативною є робота щодо забезпечення практичної підготовки
студентів:
‒понад 30 установ та організацій є базами практики на основі
довгострокових договорів;
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‒27 філій кафедр на виробництві діють відповідно до укладених
договорів;
‒понад 120 студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна
справа», «Менеджмент» щороку проходять практику за кордоном (Туреччина,
Болгарія);
‒за кошти Університету організовано практику в АК «Харківобленерго»
для студентів спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка»;
‒лабораторна база Університету використовується для проведення
практики для студентів партнерських закладів вищої освіти на паритетних
засадах.
Протягом звітного періоду розширено мережу та вдосконалено роботу
філій кафедр на виробництві. На сьогодні таку форму взаємодії з роботодавцем
використовують 14 кафедр, які забезпечують підготовку фахівців за
11 спеціальностями (табл. 1.3).
Таблиця 1.3
Філії кафедр ХНУМГ ім. О. М. Бекетова на виробництві
Спеціальність
1
191 Архітектура та
містобудування

192 Будівництво та цивільна
інженерія
205 Лісове господарство
206 Садово-паркове господарство
192 Будівництво та цивільна
інженерія (Водопостачання та
водовідведення)
194 Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні
технології
192 Будівництво та цивільна
інженерія (Теплогазопостачання і
вентиляція)
185 Нафтогазова інженерія та
технології

Філії на підприємствах та організаціях
2
ТОВ «Інститут Харківпроект»;
Департамент містобудування та
архітектури ХОДА;
ПАТ «Проектний та НДІ «Харківський
Промбудндіпроект»
КП «Харківблагоустрій»
НДІ лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького
ТОВ «Еко-Інвест»;
ДП «УкрНТЦ «Енергосталь»;
КП «Харківводоканал»

ПАТ «Енергооблік»;
ГПУ «Шебелинкагазвидобування»;
НДІ транспорту газу;
ПАТ «Харківміськгаз»;
ТОВ «НВП «Газтехніка»
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Продовження таблиці 1.3
1
2
141 Електроенергетика,
КП «Харківський метрополітен»;
електротехніка та електромеханіка КП «Салтівське трамвайне депо»;
КП «Жовтневе трамвайне депо»;
КП «Тролейбусне депо № 3»;
КП «Тролейбусне депо № 2»;
ПрАТ «OTIS»;
ПАТ «Укрзалізниця» (структурні
підрозділи)
275 Транспортні технології
КП «Міськелектротранссервіс»
073 Менеджмент (Логістика)
071 Облік і оподаткування
Група компаній «Фактор»
073 Менеджмент
КП «Харківські теплові мережі»;
ТОВ «НІКС Солюшенс Лтд»;
ДП «Харківський науково-дослідний
інститут технології машинобудування»
073 Менеджмент
ТОВ «НІКС Солюшенс Лтд»
122 Комп’ютерні науки
Протягом звітного періоду подальшого розвитку набули процедури та
засоби підтримки дистанційного навчання:
– удосконалено систему підготовки науково-педагогічного персоналу для
роботи в системі дистанційного навчання Moodle. За звітній період внутрішню
сертифікацію пройшли понад 350 науково-педагогічних працівників;
– розроблено понад 750 дистанційних курсів з навчальних дисциплін, що
становить більше 60 % від загальної кількості дисциплін, які викладаються в
Університеті;
– розроблено процедури внутрішньої атестації навчальних курсів,
підготовлених у системі дистанційного навчання Moodle. За звітній період
внутрішню сертифікацію пройшли понад 150 курсів дистанційного навчання;
– підготовлено
кадрове,
навчально-методичне,
інформаційне
забезпечення навчання за дистанційною формою на рівні бакалавра за
спеціальностями «Економіка», «Облік і оподаткування», «Менеджмент»,
«Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Цивільна безпека»;
– курси дистанційного навчання запроваджено як платформу для
забезпечення належного рівня якості освітньої послуги за програмами цільової
підготовки, організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм
навчання.
Серед ініціатив спрямованих на вдосконалення освітнього процесу і
забезпечення якості освіти на увагу заслуговує робота щодо інтеграції іноземної
мови до професійної підготовки фахівців, забезпечення належного рівня
мовних компетентностей науково-педагогічних працівників і студентів.
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Протягом звітного періоду:
– запроваджено мовні курси для викладачів і студентів на базі Центру
підвищення кваліфікації (в Університеті діють курси з англійської, польської,
китайської, чеської мови);
– у межах діяльності Центру іноземних мов на безоплатній основі
започатковано регулярні заходи, спрямовані на покращення розмовної
англійської мови;
– запроваджено курси підготовки до зовнішньої сертифікації щодо рівня
володіння англійською мовою на базі перекладацького навчально-методичного
центру Сумського державного університету;
– розпочато реалізацію англійською освітніх програм «Промислове і
цивільне будівництво» зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»,
«Архітектура будівель і споруд» зі спеціальності «Архітектура та
містобудування»;
– запроваджено викладання частини дисциплін навчального плану
англійською мовою за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна
справа», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування»,
«Транспортні технології»;
– запропоновано англомовні сертифікатні програми за вільним вибором
для студентів спеціальності «Менеджмент».
Робота щодо розвитку кадрового потенціалу в контексті вдосконалення
освітнього процесу й забезпечення якості освіти протягом звітного періоду
характеризується такими результатами:
– удосконалено організаційне та нормативне забезпечення діяльності
аспірантурі, створено Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої
кваліфікації;
– удосконалено процедури підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників, забезпечено дотримання вимог Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності;
– розширено перелік напрямів професійного розвитку науково-педагогічних працівників, зокрема: спільно з виробничим об’єднанням ВО «ОВЕН» на
базі Університету організовано навчальні курси з програмування
мікроконтролерів;
– запроваджено систему рейтингування науково-педагогічних працівників
Університету;
– запроваджено процедуру мотивації науково-педагогічних працівників за
високі результати наукової активності;
– подальшого розвитку набули процедури та нормативно-методичне
забезпечення організації і контролю проведення відкритих і показових занять,
результатів діяльності науково-педагогічних працівників.
Важливим результатом звітного періоду є запровадження процедур
залучення студентства до формування й реалізації ініціатив щодо вдосконалення освітнього процесу та забезпечення якості освіти. У межах цієї роботи:
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– на регулярних засадах проводиться опитування студентів щодо
організації навчального процесу, удосконалення змісту освіти, якості роботи
науково-педагогічних працівників;
– Студентським сенатом розглядаються та погоджуються внутрішні нормативні документи, що регламентують питання організації освітнього процесу;
– започатковано тренінги для ініціативної групи студентів з метою їх
підготовки до участі в акредитаційній експертизі освітніх програм.
Належну увагу приділено питанням нормативного забезпечення
організації освітнього процесу, нормативну базу приведено у відповідність до
вимог чинного законодавства з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і
науки України. Реалізовано комплекс заходів, спрямованих на приведення
змісту освітніх програм і результатів навчання у відповідність до визначених
проектом стандартів вищої освіти певної спеціальності.
У межах розвитку процедур забезпечення якості освіти вагомими є
результати щодо запровадження системи запобігання та виявлення академічного
плагіату, забезпечення дотримання принципів і правил академічної
доброчесності всіма учасниками освітнього процесу.
У 2015 р. в Університеті запроваджено перевірку індивідуальних завдань
студентів, дипломних, магістерських робіт, наукових публікацій, навчальнометодичних видань на ознаки плагіату з використанням програмного продукту
Etxt Антіплагіат. Розроблено тимчасовий порядок проведення зазначених
процедур. Спільно з ТОВ «Антиплагіат» на базі інформаційного ресурсу Unplag
(Unicheck) сформовано надійні технічні засади реалізації зазначених процедур.
У лютому 2017 р. розпочато формування репозиторію кваліфікаційних робіт
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Окрім розвитку внутрішньої нормативної бази,
вирішення питань процедурного та технічного забезпечення, проведено заходи
щодо формування культури академічної доброчесності, запобігання проявам
шахрайства, плагіату у сфері освіти та науки. Частково усі проблеми
реалізовано в межах проекту сприяння академічній доброчесності в Україні
Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (SAIUP). Проводиться робота
щодо методичного забезпечення формування культури академічної
доброчесності. Вагомим результатом цієї роботи є прийняття Кодексу честі
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
В активній фазі перебуває робота щодо формування внутрішньої системи
забезпечення якості освіти як ефективного інструменту самоаналізу й цілісної
системи підвищення якості освіти.
1.4 Освіта дорослих
Закон України «Про освіту» у редакції 2017 року визначає післядипломну
освіту, курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації як складник освіти
дорослих. Протягом звітного періоду діяльність щодо підвищення кваліфікації
та перепідготовки кадрів характеризується такими результатами (табл. 1.4, 1.5).
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Таблиця 1.4
Кількість слухачів, 2013‒2018 н.р.
Напрями

Підвищення кваліфікації
Охорона праці
Семінарські заняття
Атестація на знання
державної мови
Курси з іноземної мови
Курси з російської мови
для іноземних студентів
Правила експлуатації
електроустановок,
теплових установок
Всього

2013/
2014

243
306
100

Навчальні роки
2014/
2015/
2016/
2015
2016
2017

2017/
2018

Усього

418
300
200
‒

333
329
100
‒

217
78
160

1 478
1 295
760

‒

267
282
200
‒

460

460

45
‒

58
‒

95
‒

75
‒

37

310

47

47

38

27

11

14

41

131

732

834

1 024

851

1 040

4 481
Таблиця 1.5

Кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, 2013‒2018 н.р.
Напрямами

ОСББ (за договором з Харківською
міською радою)
ОСББ (слухачі з різних регіонів
України)
ПК спеціалістів газових компаній
ПК спеціалістів енергетичних
компаній
ПК спеціалістів лабораторій
контролю якості води
Навчання кошторисній справі
Навчання за напрямом «Оцінка
нерухомості»
Бухгалтерський облік
MOODLE
Підвищення кваліфікації за іншими
напрямами
Усього

2013/
2014

Навчальні роки
2014/ 2015/ 2016/
2015
2016
2017

2017/
2018

Усього

100

76

320

140

60

696

‒

‒

20

80

69

169

59

‒

‒

‒

‒

59

9

16

28

‒

2

55

-

37

7

27

73

144

7

9

‒

‒

‒

16

‒

17

5

34

-

56

17
51

‒
100

‒
38

‒
52

‒
13

17
254

-

12

-

-

-

12

243

267

418

333

217

1 478
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Подальшого розвитку набула робота з представниками виконавчої влади,
депутатами Харківської міської ради в контексті виконання Комплексної
програми розвитку місцевого самоврядування в м. Харкові на 2012‒2020 рр.
Серед нових напрямів роботи необхідно відокремити:
‒ атестацію кандидатів на державну службу щодо вільного володіння
державною мовою;
‒ підвищення кваліфікації державних службовців за напрямом
«Управління фінансами».
1.5 Формування контингенту студентів
Протягом звітного періоду трансформувався ліцензійний обсяг підготовки
фахівців. Це пояснюється внесенням змін у 2014 р. до Порядку ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України, згідно з яким ліцензований обсяг підготовки до вступу в
заклади вищої освіти громадян України, іноземців та осіб без громадянства не
встановлюється окремо.
Ліцензійний обсяг підготовки фахівців на першому (бакалаврському) й
другому (магістерському) рівнях вищої освіти наведено в табл. 1.6.
Таблиця 1.6
Ліцензійний обсяг підготовки фахівців, 2011- 2018 роки
Рівень
Бакалавр
Магістр
Усього

2011/
2012
4 410
415
4 825

2012/
2013
4 410
455
4 865

2013/
2014
4 410
490
4 900

Навчальний рік
2014/ 2015/
2015
2016
4 465 4 485
755
780
5 220 5 265

2016/
2017
4 485
1 915
6 400

2017/
2018
4 795
3 530
8 325

2018/
2019
4 925
3 710
8 635

Демографічні чинники, втрата значної частини контингенту студентів із
Донецької та Луганської областей, АР Крим обумовлюють наявні тенденції
щодо зменшення загального контингенту студентів.
Протягом звітного періоду діяльність щодо формування контингенту
студентів характеризується такими результатами (табл. 1.7).
Таблиця 1.7
Рік
1
2011
2012
2013

Бакалавр
2
2533
2774
2861

Спеціаліст
3
2824
2688
2234
20

Магістр
4
383
402
493

Разом
5
5740
5864
5588

Продовження таблиці 1.7
1
2014
2015
2016
2017
2018

2
2005
1702
1790
1862
1739

3
1797
1249
958
-

4
429
507
829
2613
1384

5
4231
3458
3577
4475
3123

Прийом на всі форми навчання до Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова за рівнями вищої
освіти
Формування контингенту іноземних студентів характеризується такими
результатами, табл. 1.8.
Таблиця 1.8
Прийом на перший курс іноземних студентів, 2011–2018 рр.
Форма
навчання

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Денна

125

149

201

14

173

211

225

Заочнодистанційна
Підготовче
відділення

20142015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

88

73

47

90

90

188

36

19

7

6

7

117

71

67

117

58

46

Динаміка чисельності контингенту студентів представлена у таблиці 1.9.
Таблиця 1.9
Динаміка чисельності контингенту студентів, 2014 – 2018 роки
Освітній
рівень/
навч. рік

Бакалаври
Спеціалісти
Магістри
Разом

2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/
2015 2016 2017 2018 2019

Денна форма
3914 4035 3754 3710
551 305 343
515 709 987 1297
4980 5049 5084 5007

3842
1378
5220

2014/ 2015/
2015 2016

4752
1575
37
6364

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Заочна форма
3745 3270 2933
1199 815
142
64
249
991
5008 4334 4066

2383
55
1889
4337

У ретроспективі чотирьох років контингент денної форми навчання
характеризується стабільною кількістю. Утримання контингенту студентів
денної форми стало можливим завдяки розширенню переліку спеціальностей.
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1 Наукова тематика й фінансування у 2012-2018 роках
2.1.1 Держбюджетне фінансове забезпечення науково-дослідних робіт
Фінансування наукової діяльності Університету здійснюється за
бюджетною програмою Міністерства освіти і науки України КПКВК 2201040
«Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка
наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової
інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання,
забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень».
Основними напрямами бюджетного фінансування Університету такі:
‒ фундаментальні наукові дослідження;
‒ прикладні дослідження й розробки;
‒ проекти у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва.
Держбюджетне фінансове забезпечення наукових робіт Університету за
період 2012–2018 рр. наведено на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Обсяг фінансування держбюджетних наукових робіт
у 2012–2018 рр., тис. грн
У 2012–2018 рр. за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету виконувалося 17 науково-дослідних робіт на замовлення Міністерства
освіти і науки України із загальним обсягом фінансування 6,191 млн грн, із
яких 5 – фундаментальні (дод. А), 12 – прикладні (дод. Б). Зокрема, 2018 року
за результатами конкурсного відбору розпочато виконання двох прикладних
наукових досліджень. Усі бюджетні теми відповідають пріоритетним напрямам
розвитку науки і техніки на період до 2020 р. (Закон України від 09.09.10
№ 2519‐VI) та переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових
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досліджень і науково‐технічних розробок на період до 2020 р. (Постанови КМ
України від 07.09.11 № 942, від 23.08.16 № 556).
Відповідно до ухвалених Міністерством освіти і науки України
результатів експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними
роботами впродовж 2012‒2017 рр. експертною комісією Наукової ради МОН
позитивно оцінено звіти всіх завершених за звітний період робіт, по двох
анотованих звітах перехідних робіт на 2018 рік недоліків не виявлено.
На конкурс проектів науково‐дослідних робіт, виконання яких
розпочнеться з 2019 р. за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету, Університетом у 2018 р. подано 6 запитів до МОН України (3 запити
на конкурсний відбір проектів фундаментальних і прикладних наукових
досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок: 1 проект
фундаментальних і 2 проекти прикладних наукових досліджень; 3 запити на
конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих учених).
2.1.2 Результати виконання науково-дослідних робіт
за спеціальним фондом
У 2012‒2018 рр. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету
Університет виконував госпдоговірні науково-дослідні роботи за замовленням
профільних міністерств, вітчизняних та закордонних підприємств, установ,
організацій, фізичних осіб щодо розв’язання пріоритетних завдань розвитку
економіки Держави. Співпрацюючи з органами державного управління та
місцевого самоврядування всіх рівнів науковці Університету комплексно
вирішували важливі проблеми щодо підвищення ефективності міського
господарства,
будівництва,
енергоефективності,
раціонального
природокористування, питань технічного забезпечення, організації та
управління розвитком територій.
У звітному періоді науковці Університету брали участь у виконанні
науково-дослідних робіт за рахунок коштів замовників не тільки м. Харкова, а й
Харківської та інших областей, міст України, зокрема:
‒ Міністерства освіти і науки України;
‒ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України;
‒ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
‒ Харківської обласної державної адміністрації;
‒ Харківської,
Пологівської,
Борівської районних
державних
адміністрацій;
‒ Харківської, Лозівської, Чугуївської, Богодухівської, Мереф’янської,
Дніпровської, Кам’янської, Балаклійської, Ізюмської, Сєвєродонецької міських
рад;
‒ Балаклійської районної ради;
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‒ Червонодонецької, Шебелинської, Чкаловської, Коротичанської,
Проходівської селищних рад;
‒ промислових підприємств;
‒ комунальних підприємств житлово-комунального господарства
України;
‒ інших замовників.
Обсяг фінансування науково-дослідних робіт за спеціальним фондом
Університету за період 2012‒2018 рр. наведено на рис. 3.2. Також на 2018 рік
укладено 91 договір на суму 6 034,9 тис. грн та 20,0 тис. євро. Станом на
4.10.2018 профінансовано госпдоговірних науково-дослідних робіт на суму
2743,4 тис. грн.
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6070,5

6034,9

4268,3

4000

3389,4

3473,3
2743,4

3000
2000 1510,8
1000
0
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2018
Рис. 2.2. Обсяг фінансування науково-дослідних робіт
за спеціальним фондом у 2012‒2018 роках, тис. грн
У структурі розподілу обсягів фінансування науково-дослідних робіт за
джерелами фінансування найбільшу частину становили кошти бюджетів різних
рівнів та кошти організацій підприємницького сектора. У структурі розподілу за
галузями наук найбільшу питому вагу мали технічні й суспільні науки.
На замовлення Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) було
виконано дві міжнародні угоди на проведення науково-дослідних робіт:
«Оцінка антропогенного впливу на водний баланс та динаміку нітратів у
транскордонному річковому басейні», «Гідрологічна та геохімічна оцінка стану
транскордонної ділянки басейну р. Сіверський Донець з використанням методу
екологічних ізотопів» (науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Ф. В.
Стольберг) на загальну суму 618,4 тис. грн. А 11 травня 2018 р. був підписаний
міжнародний договір з МАГАТЕ на виконання науково-дослідної роботи
«Використання стабільних ізотопів для оцінки балансу та якості питних вод у
великому місті Східної України» (науковий керівник – д-р техн. наук, проф. Ф.
В. Стольберг) строком на п’ять років на загальну суму 20,0 тис. євро.
У рамках договору «Оцінка стану поверхневих джерел питного
водопостачання Ізюмського району Харківської області» разом з
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Представництвом «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестменс»
Університет став співвиконавцем проекту «Розробка і поширення науково
обґрунтованих рекомендацій по організації басейнового принципу управління
водними ресурсами поверхневих джерел питного водопостачання Харківської
області».
На замовлення Міністерства освіти і науки України у 2017 р. Університет
розпочав виконувати спільний науково-дослідний проект в рамках українськомолдовського науково-технічного співробітництва «Керування потоками
активної та реактивної потужностей в розподільчих електричних мережах міст
на основі концепції Smart-Grid шляхом використання фазоперемикальних
вольтододавальних трансформаторів» (науковий керівник – д-р техн. наук,
проф. П. П. Говоров). Головним розпорядником коштів у рамках бюджетної
програми КПКВ 2201380 «Виконання зобов’язань України у сфері
міжнародного науково-технічного співробітництва» було затверджено строк
виконання цього проекту – 2017–2018 рр. та обсяги фінансування у розмірі
75,0 тис. грн (2017 р.) та 90,0 тис. грн (2018 р.).
На замовлення Міністерства освіти і науки України у 2018 році
Університет розпочав виконувати спільний науково-дослідний проект в рамках
українсько-польського науково-технічного співробітництва «Синтез провідного
двовимірного МХene – матеріалу з використанням магнетронного розпилення
за допомогою хімічного осадження пари» (науковий керівник – д-р техн. наук,
доц. В. Є. Плюгін). Головним розпорядником коштів у рамках бюджетної
програми КПКВ 2201380 «Виконання зобов’язань України у сфері
міжнародного науково-технічного співробітництва» було затверджено строк
виконання цього проекту – 2018–2019 рр. та обсяг фінансування ‒ 110,0 тис.
грн у 2018 році.
Університет активно брав участь у різних тендерних торгах на виконання
науково-дослідних робіт. Приміром за період 2012‒2018 рр. укладено
16 договорів із замовниками за результатами тендерних торгів на загальну суму
6,125 млн грн (дод. В), оголошених:
‒ Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України;
‒ Інститутом фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України;
‒ Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту з
будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради;
‒ Департаментом
житлово-комунального господарства
та
розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації;
‒ Управлінням транспортної інфраструктури та звʼязку Кам’янської міської
ради;
‒ ПАТ «Київенерго».
На науково-технічних радах профільних міністерств були представлені
звіти та отримані позитивні відгуки про виконані науково-дослідні роботи.
Претензій з боку замовників щодо виконання умов договорів Університетом не
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було. Згідно з вимогою чинного законодавства щодо обов’язкового проведення
експертизи проектів будівництва, розроблена фахівцями Університету проектна
документація отримала позитивну експертну оцінку в експертних організаціях.
2.1.3 Результати наукової діяльності
Кількість виконаних госпдоговірних і держбюджетних наукових робіт
упродовж 2012‒2018 рр. та обсяги їх фінансування наведено у додатку Г,
відповідно до якого побудована діаграма кількості завершених робіт у
2012‒2018 рр. (рис. 2.3). Динаміка фінансування наукової сфери у розрізі
категорій робіт наведена на рис. 2.4.
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Рис. 2.3. Кількість
виконаних держбюджетних і госпдоговірних наукових робіт
у 2012‒2018 рр., од.
8000

7232,7

7000

5916,7

6000

4454,5

5000

4268,3

3590,9
3389,4

4000
3000
2000
1000

7713,5

7674,9

6070,5

6034,9

4384,1

4383,4

3473,3
2743,4

1804

1510,8
134
159,2

134
52,2

120,1
81,4

409,4
501,4

904,9
411,1

1201,3
441,7

1640

1640

0

0

2018

План
2018

0

2012

2013

2014

2015

Фундаментальні

2016

2017

Прикладні
Госпдоговірні, проекти в рамках міжнародного співробітництва
Разом

Рис. 2.4. Обсяг фінансування наукових робіт у 2012‒2018 рр., тис. грн
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Загалом спостерігається позитивна динаміка кількості виконуваних робіт
та обсягів надходжень від науково-дослідної діяльності. Приміром, у період з
2012 по 2017 рр. загальний обсяг фінансування науково-дослідних робіт
збільшився більше ніж у чотири рази. Зростання обсягів науково-дослідних
робіт, які фінансуються за кошти державного бюджету, становить 460 %;
збільшення обсягу надходжень від виконання госпдоговірних науководослідних робіт становить майже 300 %.
Показник ефективності використання бюджетних коштів, наданих
державою, за результатами виконання НДР у 2017 р. становив 3,65.
Середній обсяг фінансування однієї держбюджетної науково-дослідної
роботи склав у 2017 році 234,71 тис. грн, госпдоговірної – 69,72 тис. грн, що в
3,2 рази більше показників 2012 року.
У рамках реалізації завдань середньострокового плану пріоритетних дій
Уряду до 2020 року та Концепції реформування державної політики в
інноваційній сфері Університет постійно виконує й реалізує інноваційні
проекти, спрямовані на стимулювання та підтримку інноваційного розвитку
економіки. Приміром, у 2017 році за бюджетною програмою 2201040 обсяг
фінансування інноваційної діяльності склав 4 290,1 тис. грн (56 % від загального
обсягу фінансування наукової діяльності Університету), зокрема по загальному
фонду – 1 643,0 тис. грн (7 проектів), по спеціальному фонду – 2 647,1 тис. грн
(18 науково-дослідних робіт). Із загального обсягу фінансування інноваційної
діяльності обсяг фінансування стратегічних пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності у 2017 році склав 3 503,1 тис. грн (81,7 %), із яких
найбільший обсяг фінансування – 2 121,5 тис. грн, або 60,6 % сумарного
обсягу фінансування пріоритетів, припадає на перший стратегічний пріоритет
«Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження
енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних
джерел енергії».
Важливим ресурсним показником є чисельність кадрів, зайнятих у
науковій сфері. Середня кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень Університету, у 2012‒2017 рр. становила 234 особи на рік, зокрема:
11 – середня кількість штатних працівників науково-дослідної частини, 42 –
середня кількість працівників, які працювали за сумісництвом, 181 – середня
кількість працівників, які працювали за договорами цивільно-правового
спрямування. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт омолодився з 45
років (2014‒2016 рр.) до 41 року (у 2017 р.).
Щорічно студенти долучаються до виконання госпдоговірних науководослідних робіт. У 2017 р. для виконання госпдоговірних науково-дослідних
робіт було залучено 63 студенти, 58 студентам нараховано оплату на суму
70,404 тис. грн. Кількість студентів, які брали участь у виконанні
госпдоговірних НДР протягом 2012‒2018 рр., наведена у таблиці 2.1.
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Таблиця 2.1
Кількість студентів, які брали участь у виконанні госпдоговірних
НДР у 2012‒2018 рр.
Студенти
Кількість
студентів
зокрема, з
оплатою

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
(станом на
4.10.18)

0

48

27

17

32

63

22

0

48

27

16

27

58

22

На рис. 2.5 наведено динаміку виконання кафедрами Університету
ініціативних науково-дослідних робіт, які зареєстровані в УкрІНТЕІ за
2012‒2018 рр.

Рис. 2.5. Кількість науково-дослідних робіт, виконаних
у межах кафедральної тематики

2.2 Трансфер технологій, комерціалізація результатів наукової роботи
2.2.1 Трансфер технологій
Комерціалізація наукової діяльності є одним з найважливіших завдань
діяльності колективів кафедр, навчально-наукових інститутів, науководослідних центрів, лабораторій, студентського проектного бюро Університету.
Із 2005 р. в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова діє відділ з питань
інтелектуальної власності.
Відділ взяв участь у створенні робочої групи Харківського
університетського консорціуму за проектним напрямом діяльності «Взаємодія в
галузі інноваційної діяльності та трансферу технологій», до якої залучені
науковці ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з наданням пропозиції «Технологія вибору
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проектних рішень щодо оптимальної схеми теплопостачання на базі
альтернативних джерел енергії».
У рамках співпраці ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з Міністерством науки і
освіти України та Національною академією наук України Університет було
включено до Національної мережі трансферу технологій (NTTN).
З метою розвитку системи трансферу технологій та Офісу управління
інтелектуальною власністю, першочерговим завданням яких є постійне
оновлення бази даних проектів, що мають комерційний потенціал, у 2018 р. в
Університеті відкрито Центр трансферу технологій «Мегаполіс».
На сьогодні база інноваційних проектів Центру становить понад
50 пропозицій. Цей перелік постійно збільшується та доповнюється за рахунок
нових результатів, отриманих під час виконання бюджетних і госпдоговірних
тем співробітниками Університету, та науково-технічних послуг, що надаються
центрами й лабораторіями.
У рамках роботи системи трансферу технологій було проведено
перемовини та укладено угоду про наміри Exclusive First Access for Investment
in and Commercialization of Technology з Венчурним фондом Ukraine Venture
Capital Fund Phoenix.
Згідно з підписаним у 2015 р. Меморандумом про співпрацю з
Асоціацією міст України, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова продовжує роботу з
Агенцією США з міжнародного розвитку (United States Agency for International
Development,
USAID)
упроваджуючи
наукові
розробки
у
сфері
енергоефективності та альтернативної енергетики у діяльність комунальних
підприємств і муніципалітетів Харківського регіону.
2.2.2 Патентно-ліцензійна діяльність та комерціалізація
Одним із напрямів науково-дослідницької діяльності Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова є
підвищення рівня інноваційної перспективності та інвестиційної привабливості
Університету, що досягається внаслідок створення та охорони об’єктів права
інтелектуальної власності (далі – ОПІВ).
За період з 2012 по 2018 рр. Університетом отримано 117 охоронних
документів, подано 167 заявок. Станом на 01.04.2018 Університет є власником
98 охоронних документів, із них: патентів на винахід – 10; патентів на корисну
модель – 81; авторських свідоцтв – 7.
У 2016 р. винахід «Композиція для запобігання корозії металів в
оборотних системах та спосіб утилізації стічних вод промислових підприємств,
які містять амонійний азот»(патент України № 109035) було визнано
переможцем конкурсу «Винахід року-2015», включено до бази даних
«Перспективні
винаходи
України»,
розміщеної
на
інтернет-сайті
http://perspectiva.sips.gov.ua та внесеної до «Інтернет-біржі промислової
власності» http://exchange.iii.ua, про що Університетом і Державним
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підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)
підписано відповідний договір.
Порівняльні показники винахідницької роботи працівників Університету
за 2012‒2018 рр. представлено на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Порівняльні показники винахідницької роботи працівників
Університету за 2012‒2018 рр.
Перелік найвагоміших об’єктів права інтелектуальної власності ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, комерціалізованих науково-педагогічними та науковими
працівниками, наведено в додатку 2.5.
2.3 Публікації, наукові заходи, наукові видання Університету
2.3.1 Публікаційна активність співробітників Університету
Для оцінки ефективності наукової роботи співробітників Університету
важливими залишаються показники наукометричної бази даних Scopus.
Співробітниками Університету протягом 2012‒2018 рр. було
опубліковано 215 статей, отримано 375 цитувань, Індекс Гірша для ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова у червні 2017 р. становив 10.
Кількість опублікованих статей у наукометричній базі даних Web of
Science – 101 (кількість цитувань – 222, Індекс Гірша – 9).
Видавничої
службою
«УРАН»,
на
замовлення
Освіта.ua
http://ru.osvita.ua/vnz/rating/60539/, проведений наукометричний моніторинг
суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних Sci
Verse Scopus, на підставі якого складений рейтинг українських закладів вищої
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освіти. Рейтинг Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова серед 162 закладів вищої освіти України за
даними наукометриної бази даних Sci Verse Scopus (станом на 1 квітня 2018 р.)
подано в табл. 2.2.
Таблиця 2.2

Індекс Гірша,
2017р.

Різниця (2018‒
2017)

Харківський
національний
університет міського
господарства
імені О. М. Бекетова

Індекс Гірша,
2018р.

75

Назва закладу вищої
освіти

Кількість
цитувань, 2018р.

№
з/п

Кількість
публікацій,
2018р.

Рейтинг Університету за даними наукометриної бази даних
Sci Verse Scopus

226

405

10

9

1

Результати
наукових
досліджень
співробітників
ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова протягом 2012‒2018 рр. були опубліковані в наукових
фахових виданнях України, зарубіжних періодичних виданнях, монографіях,
підручниках та навчальних посібниках (рис. 2.7–2.10).

Рис. 2.7. Публікації у фахових виданнях України (статей)
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Рис. 2.8. Публікації у зарубіжних періодичних виданнях (статей)

Рис. 2.9. Публікація монографій

Рис. 2.10. Публікація підручників, навчальних посібників
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Відповідно до «Плану видання навчальної, навчально-методичної,
наукової літератури ХНУМГ імені О. М. Бекетова на 2018 рік» співробітниками
Університету заплановано надрукувати 40 монографій та 41 підручник і
навчальний посібник.
2.3.2 Конференції, семінари
Щорічно на базі Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова проводяться наукові заходи всеукраїнського
та міжнародного рівня.
Усього за період 2012‒2018 рр. в Університеті було проведено
124 конференції (симпозіуми, форуми, семінари), серед яких 89 – міжнародні та
36 – всеукраїнські.
Проведення на базі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова круглих столів
Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури
Харківської облдержадміністрації свідчать про авторитет і високий науковий
потенціал Університету.
Найбільш представницькі наукові заходи, що проходили на базі ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, наведені в додатку 2.6.
2.3.3 Наукові видання Університету
З 1992 р. в Університеті виходить науково-технічний збірник
«Комунальне господарство міст», який видається у двох серіях:
‒ технічні науки та архітектура (занесено до переліку фахових видань України
з технічних наук, Наказ МОН України № 374 від 13.03.2017);
‒ економічні науки (занесено до переліку фахових видань України з
економічних наук, Постанова Президії ВАК України № 3-05/6 від 06.10.2010).
У цьому збірнику публікуються наукові статті таких тематичних
напрямів:
‒ реконструкція та відновлення будівель і споруд міського господарства;
‒ застосування полімерних матеріалів у будівництві;
‒ економіка та управління в міському господарстві;
‒ економічні й соціальні аспекти вдосконалення господарських механізмів.
‒ водопостачання та водовідведення, тепло- енерго- й газопостачання;
‒ транспортні системи та логістика, принципи функціонування ергономічних
систем;
‒ функціонування систем економічної безпеки;
‒ обліково-аналітичне забезпечення та аудиторський супровід;
‒ функціонування суб’єктів господарювання;
‒ архітектурно-містобудівний розвиток;
‒ муніципальне управління та місцеве самоврядування.
Щорічно видається сім збірників.
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Із 2002 р. видається Міжнародний науково-технічний журнал
«Світлотехніка та електроенергетика» (включено до переліку наукових фахових
видань України з технічних наук, Наказ Міністерства освіти і науки України від
10.05.2017 № 693). Із 2016 р. цей журнал включено до міжнародної бази INDEX
COPERNICUS.
Проблематика журналу: створення нових джерел світла; дослідження
впливу світла на людину; енергозберігаючі технології в світлотехніці та
електроенергетиці; застосування комп’ютерного проектування в світлотехніці
та електроенергетиці; художньо-архітектурне освітлення; якість електроенергії;
автоматизація процесів освітлення та електропостачання; стандартизація й
сертифікація у світлотехніці та електроенергетиці. Щорічно видається три
журнали.
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова є співзасновником щоквартального науковопрактичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство» Журнал включено до
міжнародних каталогів відкритого доступу ‒ Directory of Open Access Journals
(DOAJ).
2.4 Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації
2.4.1 Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації у докторантурі й аспірантурі
Протягом 2012–2018 рр. Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова є провідним вітчизняним центром у галузі
підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та
четвертому (науковому) рівнях у сфері міського господарства.
З метою розвитку спільних освітніх і дослідницьких можливостей для
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії між Національною
академією наук України (далі – НАН України) та Харківським національним
університетом міського господарства імені О. М. Бекетова 1 грудня 2017 р.
було укладено договір про співробітництво.
З метою підвищення якості освітньої та наукової підготовки здобувачів
на третьому освітньо-науковому рівні, а також реалізації державної політики в
галузі забезпечення навчальної, науково-технічної та інноваційної діяльності у
2016 р. в Університеті було створено окремий структурний підрозділ –
Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації (далі –
НН ІПКВК).
Результати аналізу системи підготовки кадрів вищої кваліфікації у
Харківському національному університеті міського господарства імені
О. М. Бекетова за матеріалами Статистичних бюлетеней «Підготовка наукових
кадрів» у 2012‒2017 рр. наведено на рис. 2.11‒2.16.
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Рис. 2.11. Загальна кількість аспірантів (на кінець року), осіб

Рис. 2.12. Загальна кількість докторантів (на кінець року), осіб
Кількісний прийом до аспірантури подано на рис. 2.13.

Рис.2.13. Кількість прийнятих до аспірантури, осіб
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Кількісний прийом до докторантури подано на рис. 2.14.

Рис. 2.14. Кількість прийнятих до докторантури, осіб
Кількість випускників аспірантури надано на рис. 2.15

Рис. 2.15. Кількість випускників аспірантури, осіб
Кількість випускників докторантури подано на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Випуск із докторантури, осіб
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Отже, динаміка тенденцій у системі підготовки кадрів вищої кваліфікації
Університету майже така сама, як і в Україні загалом.
На сьогодні в аспірантурі Університету навчається 78 аспірантів, із них
27 аспірантів з відривом від виробництва, 17 аспірантів без відриву від
виробництва, 17 аспірантів на очній (денній) формі навчання (із них 4
аспіранти – громадяни іноземних країн), 17 аспірантів на очній (вечірній) формі
навчання.
У докторантурі Університету перебувають 6 докторантів.
Ефективність випуску з аспірантури та докторантури за 2012–2017 рр.
наведено на рис. 2.17.

Рис. 2.17. Ефективність випуску з аспірантури та докторантури
за 2012–2017 рр., %
Середня ефективність діяльності аспірантури за 2012‒2017 рр. загалом по
Україні становить 25,25 %, докторантури – 29,85 %, тоді як середня
ефективність діяльності аспірантури Університету впродовж звітних років –
17,36 %, докторантури – 27,78 %.
Протягом 2012‒2018 рр. Університет виконував план прийому до
аспірантури та докторантури.
У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від
23.03.2016 № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)», прийом до аспірантури й докторантури у 2016‒2017 рр. було
проведено за оновленими правилами прийому до аспірантури й докторантури,
затвердженими Вченою радою Університету та приймальною комісією.
Для навчання за ІІІ освітньо-науковим рівнем підготовки доктора
філософії та науковим рівнем доктора наук:
 у 2016 році до очної аспірантури зараховано 15 аспірантів (за
контрактом до аспірантури зараховано 5 аспірантів), до очної докторантури
зараховано 2 докторанти;
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 у 2017 році до очної аспірантури зараховано 12 аспірантів (за
контрактом до аспірантури зараховано 2 аспіранти), до очної докторантури
зараховано
2 докторанти.
Підготовка докторів філософії в Університеті здійснюється за
14 спеціальностями, що становить 11 % від загальної кількості спеціальностей в
Україні. (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015
№ 266 «Про затвердження переліку галузей і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»).
Перелік спеціальностей і ліцензійні обсяги, затверджені Міністерством
освіти і науки України на провадження освітньої діяльності на ІІІ освітньонауковому рівні в Університеті наведено у табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Перелік спеціальностей і ліцензійні обсяги
Шифр
Код
Ліцензі
№
Гарант освітньогалузі Назва галузі знань спеціал Назва спеціальності йний
з/п
наукової програми
знань
ьності
обсяг
1
03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
5 проф. О. Л. Рябченко
Соціальні й
Економіка
проф. Т. В. Момот
2
05
051
10
поведінкові науки
3
Управління й
071 Облік і оподаткування
10 доц. О. Є. Власова
адміністрування
4
073 Менеджмент
5 доц. С. І. Плотницька.
07
Підприємництво,
проф. О. В. Димченко
5
076 торгівля й біржова
5
діяльність
Інформаційні
Комп’ютерні науки
проф. І. В. Чумаченко
6
12
122
10
технології
Механічна
Матеріалознавство
проф. Ю. О. Давідіч
7
13
132
8
інженерія
Електрична
Електроенергетика,
проф. П. П. Говоров
8
14 інженерія
141 електротехніка та
15
електромеханіка
Виробництво й
Технології захисту
проф. Ф. В. Стольберг
9
18 технології
183 навколишнього
5
середовища
Архітектура й
Архітектура й
проф. Н. Я.
10
191
7
будівництво
містобудування
Крижановська
19
Будівництво й
проф. В. С. Шмуклер
11
192
5
цивільна інженерія
12
193 Геодезія і землеустрій
4 доц. В. О. Пеньков
Транспорт
Транспортні технології
проф. О. В. Лобашов
13
27
275
8
(за видами)
Публічне
Публічне управління й
проф. В. М. Бабаєв
14
28 управління й
281 адміністрування
5
адміністрування
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У 2017 р. прийнято рішення щодо провадження нової освітньо-наукової
програми «Транспортні технології. Електротранспорт» за спеціальністю
275‒Транспортні технології (за видами).
В Університеті діє Порядок рекомендування претендентів на здобуття
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, затверджений
Рішенням Вченої ради Університету від 28.04.2017 № 12 та введений у дію
Наказом ректора від 22.06.2017 № 212-01.
Університет є партнером Проекту сприяння академічній доброчесності в
Україні (SAIUP), мета ‒ сприяти формуванню та встановленню довіри до
системи вищої освіти України, на засадах чесності, справедливості,
відповідальності та взаємоповаги всіх учасників академічного процесу.
Затверджено «Тимчасовий порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт
бакалаврського та магістерського рівнів і дисертаційних робіт в інформаційній
системі Unplag.
2.4.2 Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів в Університеті
здійснюють 6 спеціалізованих учених рад (4 докторські, 2 кандидатські)
(рис. 2.18)

Рис. 2.18. Спеціалізовані вчені ради Університету
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На рис. 2.19 зображено динамку захисту дисертаційних робіт у
спеціалізованих учених радах Університету за звітний період.

Рис. 2.19. Кількість захищених дисертаційних робіт у спеціалізованих учених
радах Університету за 2012‒2017 рр.
Протягом 2012–2017 рр. працівниками Університету було захищено
119 кандидатських дисертацій, із них: у спеціалізованих учених радах
Університету – 52 дисертації та у спеціалізованих вчених радах інших ЗВО –
67; 34 докторські дисертації, із них: у спеціалізованих учених радах
Університету – 11, за межами Університету – 23.
Кількість захищених дисертацій співробітниками Університету протягом
2012–2017 рр. наведено на рис. 2.20, 2.21.

Рис. 2.20. Кількість захищених кандидатських дисертацій співробітниками
Університету протягом 2012–2017 рр.
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Рис. 2.21. Кількість захищених докторських дисертацій співробітниками
Університету протягом 2012–2017 рр.
З 01 січня 2018 по 31 травня 2018 рр. співробітниками Університету було
захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук
(зокрема 6 ‒ у спеціалізованих учених радах Університету, 5 – за межами
Університету), та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
(зокрема 3 ‒ у спеціалізованих учених радах Університету, 2 – за межами
Університету).
2.5 Наукова інфраструктура
Для підвищення ефективності проведення науково-дослідної діяльності,
сприяння у комерціалізації розробок в Університеті реалізується програма
«Розвиток лабораторної бази», у рамках якої за останні сім років було створено
й модернізовано 34 нові науково-дослідні центри та лабораторії.
Міжнародний екологічний центр, навчальна лабораторія на базі
кафедри інженерної екології міст
Основні напрямки діяльності: упровадження національних і міжнародних
стандартів вищої освіти; участь у розробці стандартів; проведення семінарів
екологічного й природоохоронного спрямування; координування навчальних
планів, програм і впровадження нових методів навчання.
Міжнародна дослідницька діяльність центру здійснюється за напрямами
міжнародна екологічна експертиза фітотехнології для гідросфери відновлювані
джерела енергії.
За період роботи фахівці центру взяли участь у виконанні низки проектів
ООН, Європейського Союзу, програм науково-технічного обміну IREX (США),
Visby (Швеція) як координатори або учасники, представляли Університет в
Європейських освітніх проектах за програмами TEMPUS та ERASMUS
MUNDUS. Нині центр залучається до виконання наукових проектів Horizont,
Impulse, USAID та ERASMUS+. Напрями досліджень вплив умов росту
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водоростей у біореакторах для максимізації виходу біопалива; взаємозв’язок
змінювання клімату, землекористування, розповсюдження адвентивної
рослинності та алергічних захворювань населення в регіоні; використання
фітотехнологій для прискорення біодеградації фармацевтичних компонентів у
стічних та природних водах, а також доочищення фільтрату полігонів твердих
побутових відходів.
Фахівці Міжнародного екологічного центру ХНУМГ ім. О. М. Бекетова є
авторами інноваційної фітотехнології «Біоплато» для очищення господарчопобутових стічних вод. Із 2012 р. за проектами Університету на території
України було побудовано 31 очисну споруду «Біоплато» для очищення стічних
вод малих населених пунктів (до 10 тис. мешканців), котеджних поселень,
готелів, кемпінгів, будівель, які розміщуються окремо.
Науково-технічний центр енергоефективних технологій
Центр створений на підставі угоди між Академічним науково-освітнім
комплексом «Ресурс» та ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
При Центрі діють:
- група аналізу, метою якої є техніко-економічний аналіз і обґрунтування
робіт (проектів) щодо впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та
альтернативних джерел енергії;
- лабораторія діагностування механічного устаткування об’єктів
енергетики та електротранспорту (спільно з Інститутом проблем
машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (ІПМаш)).
Центр співпрацює з Департаментом комунального господарства
Харківської міської ради, АК «Харківобленерго».
Науково-виробнича електротехнічна лабораторія
Лабораторія атестована на проведення вимірювань у сфері поширення
державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації (свідоцтво про
атестацію № 100-376/2015 від 24.12.2015). У лабораторії виконуються
дослідження з комплексних електротехнічних вимірювань ізоляції силових і
освітлювальних електропроводок для підприємств м. Харкова та області.
Науково-дослідний та випробувальний центри
Діяльність центру спрямована на вирішення питань будівельної галузі
регіону, а саме: технічні випробування й дослідження будівельних конструкцій
і матеріалів; діяльність і технічне консультування у сфері інжинірингу,
архітектури, дизайну та ін.
На базі Центру діє галузева науково-дослідна лабораторія щодо
обстеження та випробування будівельних конструкцій і матеріалів
кафедри будівельних конструкцій.
Лабораторія атестована на проведення вимірювань у сфері поширення
державного метрологічного нагляду згідно з галуззю атестації (свідоцтво про
атестацію № 100-364/2015 від 12.12.2015).
Фахівці лабораторії проводять таку роботу:
‒ удосконалення, розвиток, науковий супровід та гармонізація з
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міжнародними базами всього комплексу національних нормативних документів
у галузі будівельних конструкцій (участь у роботі комітетів з можливістю
виконання функції базової організації);
‒ розроблення, дослідження та впровадження в практику будівництва
методів управління поведінкою конструктивних систем із метою забезпечення
їх економічної доцільності, екологічної позитивності й енергетичної
ефективності;
‒ розроблення та обґрунтування конструктивно-технологічних принципів
і підходів трансформування панельного житлового фонду;
‒ розроблення, дослідження та впровадження нових ефективних
будівельних конструкцій і технологічних процедур їх виробництва (реалізація
концепції двоєдності «раціональна конструкція ‒ прогресивна технологія»);
‒ формування та наукове обґрунтування системних принципів
моделювання процедур моніторингу для особливо відповідальних об’єктів
будівництва (класи відповідальності СС2, СС3, категорії складності IV, V) з
метою запобігання в режимі online віртуальних форс‒мажорних ситуацій.
Центр виконує дослідження на замовлення Управління з будівництва,
ремонту й реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради; Товариства з обмеженою відповідальністю
«Стальконструкція ЛТД»; Департаменту капітального будівництва Харківської
облдержадміністрації; Харківського міського благодійного фонду «БЛАГО»;
Державного
підприємства
«УкрНТЦ
«Енергосталь»;
Адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради; Комунального підприємства
«Харківське міське бюро технічної інвентаризації»; Споживчого товариства
«ЖБК Авантаж»; Приватного акціонерного товариства ПАТ «Харківський
канатний завод».
Центр регіонального розвитку
На підставі договору про співпрацю між Харківською обласною
державною адміністрацією, Харківською обласною радою, Харківським
національним університетом імені В. Н. Каразіна, Харківським національним
університетом міського господарства імені О. М. Бекетова та Асоціацією
органів місцевого самоврядування Харківської області на базі ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова створено Центр регіонального розвитку.
Основними завданнями Центру є моніторинг та інформування про
актуальні міжнародні програми і проекти міжнародної технічної допомоги,
спрямовані на регіональний розвиток; консультування та допомога у
розробленні грантових проектів для подання в міжнародні фонди; участь у
підготовці цільових програм і грантових проектів; участь у підготовці та
здійсненні заходів щодо реалізації регіональних цільових програм; моніторинг
виконання регіональних програм.
Співпрацюючи з Асоціацією міст України, на підставі меморандумів про
співробітництво з об’єднаними територіальними громадами фахівці центру
розробляють Плани соціально-економічного розвитку територій та проекти,
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спрямовані на їх реалізацію.
У Центрі виконувалися роботи на замовлення Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
Департаменту комунального господарства Харківської міської ради;
Балаклійської, Барвінківської та Ізюмської районних адміністрацій.
Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці»
На підставі договору про співпрацю між компаніями-виробниками
енергетичного обладнання ТОВ «НТК Енерго-Тайм», «ІЕК Холдинг» та
Харківським національним університетом міського господарства імені
О. М. Бекетова створено Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в
енергетиці» (ОВЦ СТЕ) та робочу групу з енергоаудиту.
Основні напрями діяльності ОВЦ СТЕ: проведення фундаментальних і
прикладних досліджень, зокрема міждисциплінарних, які відповідають
світовому рівню; створення конкурентоздатних (на світовому ринку) науковотехнічних продуктів, виробів, зразків нової техніки, технологій, надання
наукомістких послуг, орієнтованих на ринок високих технологій; здійснення
трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та
співробітництва ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з промисловістю та
підприємствами, сприяння формуванню інноваційного підприємницького
середовища; забезпечення умов для підготовки здобувачів вищої освіти,
аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів наукової та науковотехнічної діяльності ОВЦ СТЕ і вимог інноваційного розвитку економіки;
підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових,
науково-педагогічних
працівників,
інженерно-технічних
працівників
енергетичної галузі, співробітників інших організацій та установ,
післядипломна підготовка та перепідготовка кадрів за головними напрямами
наукової і науково-технічної діяльності ОВЦ СТЕ; використання кадрового
наукового потенціалу ОВЦ СТЕ для вирішення актуальних наукових і науковотехнічних проблем розвитку економіки; інтегрування науково-навчальної
діяльності ОВЦ СТЕ з науковою діяльністю академічних наукових установ та
виробничою діяльністю підприємств енергетичної галузі; міжнародне наукове,
науково-технічне та освітнє співробітництво у межах укладених договорів
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з університетами-партнерами, підприємствами,
фірмами, фондами; комерціалізація результатів науково-дослідної, науковоосвітньої та інноваційної діяльності, здійснення інших видів діяльності, що дає
дохід відповідно до законодавства України та Статуту ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова; проведення наукових заходів–семінарів, конференцій,
симпозіумів тощо.
Сертифіковані фахівці Освітньо-виробничого центру «Сучасні технології в
енергетиці» реалізують проекти щодо проведення енергетичних обстежень
будівель, споруд, підприємств загалом, інженерних систем, із формуванням
енергетичних паспортів споруд за європейськими стандартами та розробкою
комплексних
заходів
щодо
термомодернізації
та
підвищення
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енергоефективності об’єктів. Основними напрямами діяльності Центру є
розроблення проектно-кошторисної документації для різних об’єктів і систем у
сфері відновлювальної енергетики, упровадження систем енергоменеджменту,
проектування автоматизованих систем обліку споживання енергоресурсів.
Центр виконує роботи на замовлення КЗОЗ «Харківська міська
студентська лікарня», Комунального підприємства «Салтівське трамвайне
депо» м. Харків, Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛАЙТ-К».
Лабораторний комплекс, до складу якого входять науково-навчальні
лабораторії «Облік і контроль електричної енергії», «Кабельні лінії»,
«Електроустаткування систем міського електропостачання», «Цифровий
релейний захист і автоматика»
Оснащення лабораторій забезпечує здійснення:
‒ ефективної підготовки докторантів, аспірантів, магістрів і бакалаврів за
напрямом «Електротехніка та електротехнології»;
‒ підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями «Монтаж і
експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»,
«Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування
будівель і споруд»;
‒ підготовки персоналу енергопостачальних компаній, промислових,
транспортних і житлово-комунальних підприємств за такими програмами
підвищення кваліфікації для спеціалістів: виробничо-технічні служби
енергопідприємств; експлуатація та ремонт підстанцій електромереж;
реалізація електроенергії та розрахунків зі споживачами; експлуатація і ремонт
розподільних мереж; експлуатація і ремонт кабельних ліній; експлуатація і
ремонт повітряних ліній; цільове навчання керівних працівників і фахівців із
питань охорони праці (члени екзаменаційних комісій із перевірки знань
підрозділів); релейний захист та протиаварійна автоматика; відділів розподілу й
контролю електроенергії; служба звʼязку та диспетчерського телеуправління;
високовольтні вимірювання ізоляції, захисту від перенапруги обладнання
енергопідприємств; ремонт і експлуатація приладів обліку електроенергії.
Лабораторія «Цифрового релейного захисту та автоматики» оснащена
сучасними мікропроцесорними й інтелектуальними електронними пристроями
релейного захисту та автоматики щодо обладнання напругою 6, 10, 35, 110 кВ
провідних світових і вітчизняних виробників. Напрями діяльності: підготовка
бакалаврів і магістрів факультету «Електропостачання та освітлення міст»,
студентів електромеханічного коледжу; проведення науково-дослідних
розробок співробітниками Університету; підвищення кваліфікації персоналу
обласних енергопостачальних компаній, комунальних, транспортних і
промислових підприємств України. Лабораторія призначена для випробування,
налагодження, параметрування пристроїв релейного захисту; проведення
аналізу поведінки релейного захисту в разі різних пошкоджень.
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Лабораторія ВІМ-технологій
У рамках укладеної угоди про співробітництво між ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова та ТОВ «Інновейтив Бізнес Фаундейшн» створена
лабораторія ВІМ-технологій, яка дає змогу оволодіти студентам і науковцям
новими технологіями інформаційного моделювання, засвоїти сучасний
програмний комплекс Autodesk Building Design Suite, а також
працевлаштуватися за схемою аутстаффінга. Лабораторія ВІМ-технологій
становить комп’ютерний клас, який оснащено інноваційним системним
забезпеченням та високошвидкісним інтернетом, а також ліцензованим
комплексом програм Autodesk Building Design Suite. У лабораторії вивчають
головні інструменти та методики створення об’ємних моделей, правила
комунікації та документообіг, працюють над реальними об’єктами в умовах
обмежених термінів та інших зовнішніх факторів, навчаються приймати
рішення, демонструвати свої лідерські якості.
Науково-дослідний центр світлотехнічних вимірювань
Лабораторний вимірювальний гоніофотометричний комплекс GO-2000H
призначений для вимірювання світлотехнічних і електротехнічних
характеристик джерел світла та освітлювальних приладів.
Завданням Центру є проведення вимірювань для визначення достовірних
характеристик досліджуваних приладів (отримання дійсних значень
характеристик приладів, визначених у незалежній лабораторії кваліфікованим
персоналом, сприяє створенню довірливих відносин між виробником і
споживачем); проведення вимірювання прототипів щодо пошуку виробником
найкращого з можливих варіантів виконання виробу відповідно до діючих
галузевих норм і потреб кінцевого користувача, виконання науково-дослідних
робіт.
Центр співпрацює з Товариством із обмеженою відповідальністю
«Ледлайф», Товариством із обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче
об’єднання «Світло шахтаря», Товариством із обмеженою відповідальністю
«НВП «Новий світ».
Лабораторія світлового дизайну
Освітньо-наукова лабораторія становить багатофункційний простір, що
складається з трьох тематичних майданчиків: майстерня для проведення
випробувань моделювання світлового середовища, інженерна лабораторія,
демонстраційний зал і експериментальний майданчик.
Унікальність цього лабораторного комплексу полягає в гнучкості
представленої системи освітлення, більша частина обладнання якої – змінна й
може застосовуватися в кожному з тематичних просторів лабораторії,
доповнюватися новим обладнанням і оптичними аксесуарами. У лабораторії
представлено понад 100 рівнів освітлення, інтегрованих в інтелектуальну
систему керування; досліджуються всі види систем освітлення ‒ від
інтерʼєрного функційного до архітектурного.
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Центр співпрацює з Товариством із обмеженою відповідальністю
«Світлодіодні
технології
України»,
Товариством
із
обмеженою
відповідальністю «Інфотел комюнікейшнз», Товариством із обмеженою
відповідальністю «Світлотехнічний завод «Світлоприлад».
Центр стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту
Центр утворений із метою вдосконалення навчального та науковометодичного забезпечення підготовки фахівців у галузі безпеки, інформаційноаналітичної та антикорупційної діяльності для підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності; сприяння розвитку недержавної
системи безпеки та її імплементування щодо системи національної безпеки
України, організації розвитку «безпекознавчих» спеціальностей; утворення
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із
безпеки, антикорупційної діяльності, обліку й аудиту для державного та
приватного секторів економіки.
Центром було розроблено теоретико-методичні засади стратегічного
моніторингу в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки
підприємств для Комунального підприємства «Харківводоканал» та
Приватного акціонерного товариства «Трест Житлобуд‒1», Акціонерного
товариства закритого типу «Володимирівський деревообробний комбінат»;
фундаментальне дослідження для Міністерства освіти і науки України
«Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит в системі фінансовоекономічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання в умовах
євроінтеграції».
Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр»
Центр створеного на базі кафедри «Геоінформаційних систем, оцінки
землі та нерухомого майна».
Центр здійснює підготовку спеціалістів у галузі оцінювання ринкової
вартості нерухомого майна, транспортних засобів, нематеріальних активів та
інтелектуальної власності, цінних паперів, бізнесу. Підготовка оцінювачів
здійснюється для державних структур і приватних підприємств: управлінські
структури, фінансово-кредитні організації, страхові компанії, консалтингові
компанії, спеціалісти у сфері нерухомості, приватні власники бізнесу, інвестори
та ін.
Центр співпрацює з Комунальним підприємством «Харківське міське
бюро технічної інвентаризації», проводяться дослідження, пов’язані з
розвитком сучасних геоінформаційних систем і технологій. Особлива увага
приділяється
вирішенню
прикладних
завдань
із
використанням
геоінформаційних систем і новітніх досягнень у галузі геоінформатики.
Сучасний комплекс архітектурно-художніх майстерень і лабораторій
ARHOUSE
До архітектурно-художніх майстерень ARHOUSE належать: лабораторія
комп’ютерного моделювання (зі спеціалізованим обладнанням і програмним
забезпеченням); майстерня малюнка й живопису; скульптурна майстерня;
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лабораторія
архітектурного
моделювання;
ландшафтно-архітектурна
майстерня; виставковий зал; конференц-зал; студентське архітектурно-проектне
бюро.
Комплекс підтримує стосунки з Товариством із обмеженою
відповідальністю «Інститут Харківпроект».
Інноваційна освітньо-наукова лабораторія «Сонячна електростанція»
(СЕС) на базі освітньо-виробничого центру «Сучасні технології в
енергетиці»
Сонячна електростанція є першим етапом реалізації проекту «Створення
у Харкові першого в Україні демонстраційного ZEB – Центру
енергозберігаючих технологій».
Лабораторія призначена для забезпечення власних потреб Університету
щодо електричної енергії, підготовки студентів і проведення наукових
досліджень. На базі лабораторії студенти отримують теоретичні й практичні
навички проектування й обслуговування такого виду електроустановок.
Потужність СЕС становить 20 кВт, у подальшому планується підняти її
до 40 кВт.
Відкриття лабораторії «Сонячна електростанція» в 2016 році стало
продовженням роботи ХНУМГ ім. О. М. Бекетова щодо створення сучасної
інноваційної лабораторної бази. Лабораторія створена за підтримки партнерів
Університету–ТОВ
«ШНЕЙДЕР
ЕЛЕКТРИК
УКРАЇНА»,
ТОВ «Стальконструкція» та ТОВ «Енергетична альтернатива».
Навчально-наукові лабораторії «Видобування й підготовка нафти й
природного газу», «Транспортування нафти й природного газу»
Мета створення лабораторій ‒ дослідити технологічні процеси, пов’язані
з видобуванням, підготовкою і транспортуванням нафти й природного газу;
відпрацювати набуті студентами навички на сучасному обладнанні
лабораторій; проаналізувати вплив законів природи (фізики) на процеси
видобутку, підготовки й транспортування нафти та природного газу; провести
науково-дослідні роботи в нафтогазовій галузі.
До складу лабораторного обладнання входять лабораторний стенд
бурової установки; лабораторний стенд обв'язування фонтанної свердловини
арматурою; лабораторний стенд вузла комплексної підготовки природного газу;
лабораторний стенд газорозподільчої станції; компресорне обладнання –
компресор пересувний HL 425\100; вимірювальна техніка; автоматизовані
робочі місця студентів і викладача.
Лабораторії обладнані комплексом телевимірювань і телеуправління, що
забезпечує здійснення автоматизованого контролю вхідного й вихідного тиску
газу, температури газу, рівня рідини в сепараторах і ємностях, витрат (обліку)
газу. Наявна система аварійної сигналізації (світлова та звукова) за такими
параметрами: спрацювання засобів захисту, максимальні й мінімальні межі
тиску газу, рівня загазованості.
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Навчально-наукові лабораторії «Моніторинг лісових і садово-паркових
об’єктів», «Рекреаційне лісівництво»
Лабораторії здійснюють організацію, координацію та проведення
наукових досліджень з установами на виконання науково-дослідних робіт;
довгострокові систематичні спостереження за станом лісових і садово-паркових
об’єктів для одержання повної, об’єктивної та своєчасної інформації щодо його
поточних змін; виявлення та оцінювання факторів (природних і
антропогенних), які впливають на стан об’єктів, визначення закономірностей їх
сталого функціонування й прогнозування динаміки; організацію впровадження
результатів досліджень і розробок.
Лабораторія «Цивільний захист»
Лабораторію створено з метою проведення наукових досліджень за
напрямом «Цивільний захист», упровадження їх результатів у практику та
навчальний процес, підвищення якості підготовки фахівців у галузі цивільного
захисту.
Головними завданнями лабораторії є виконання та апробація пошукових,
науково-дослідних робіт у напрямі розроблення, вдосконалення методів
контролю та заходів захисту від шкідливих речовин, розроблення наукових
методів дослідження комплексної оцінки та прогнозування впливу
техногенного забруднення на навколишнє середовище та людину, створення й
пошук оптимальних методів і засобів цивільного захисту.
Лабораторія «Інформаційні технології в туризмі й готельному
господарстві»
Лабораторія призначена для швидкого й безпомилкового контролю
операцій повноцінного аналізу наявної ситуації, швидкості й повноти
обслуговування гостя у фронт-офісі, тобто для забезпечення високої
економічної ефективності та високої якості послуг унаслідок застосування
автоматизованих інформаційних систем управління.
Дослідження, що проводяться в лабораторії, дають змогу визначити
сутність інформаційних технологій та їх основні компоненти; охарактеризувати
сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення; дослідити роль
інформаційних технологій (далі – IT) в управлінні підприємством готельноресторанного бізнесу; виявити шляхи вдосконалення та перспективи
інформаційних технологій у готельному комплексі.
З метою формування, просування та реалізації туристичного продукту
фахівці розробляють для підприємств готельного комплексу перспективні,
поточні, оперативні, госпрозрахункові завдання, технологічні карти, а також
нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання та ін.
Дослідна лабораторія «Туризмознавство та мистецтвознавство»
Лабораторію створено з метою пошуку та використання туристичних
зв’язків для зміцнення взаєморозуміння й довіри між країнами; створення на
взаємній основі найсприятливіших умов для туристичного обміну, організації
технічної співпраці шляхом обміну туристичною інформацією; підвищення
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іміджу професії осіб, які працюють у туристичній індустрії, а також розвитку
професійної підготовленості й підвищення технічної компетентності; захисту й
збереження культурно-історичної спадщини.
Фахівцями розробляються проекти щодо збереження світової культурноісторично спадщини й розвитку туризму, проводиться робота з охорони та
відновлення історичних місць і пам’яток, а також із підготовки кадрів з
упровадження технічних стандартів, обміну інформацією, обробки політики у
сфері потенційних можливостей туризму.
Організовано робочу зустріч з доктором Марком Каммербауером,
професором Флоріаном Фішером та групою студентів Нюрберзького
технічного університету в рамках спільного проекту «Зустріч архітектурних
напрямів». У рамках візиту проведено міжнародний воркшоп щодо
реконструкції майдану Небесної сотні, обговорення концепцій пам’ятника та
формування публічного простору на майдані.
Навчально-наукова лабораторія «Екологічний моніторинг»
Лабораторію створено з метою підвищення якості навчальних процесів,
підготовки докторів філософії, виконання наукових проектів для країн ЄС на
замовлення житлово-комунальних та профільних промислових підприємств.
Лабораторія призначена для здійснення контролю за механічними,
хімічними та біологічними забрудненнями атмосфери, гідросфери й літосфери
та фізичного впливу на екосистеми міст. У лабораторії здійснюється
фотометричний аналіз газових, рідких і твердих середовищ; визначається вміст
різних речовин у водному середовищі; установлюється та аналізується
екологічний стан автомобільного транспорту за результатами їх випробувань
щодо Міського їздового циклу UDC; оцінюється екологічний стан комунальних
котелень за показниками викиду в атмосферу СО, NOХ,, SO2 та твердих часток;
методологія визначення та аналізу екологічних показників теплових двигунів і
котельних установок, методологія контролю та аналізу акустичних забруднень
природного середовища, іонізуючих випромінювань природного та
антропогенного походження; будується шумові карти сельбищних,
промислових і міських територій.
Центр трансферу технологій «Мегаполіс»
Метою діяльності Центру є створення умов для об’єднання зусиль
наукового співтовариства, представників бізнесу та органів влади щодо
вирішення завдань позитивного змінювання соціально-економічного рівня
Харківського регіону та держави загалом. характерною ознакою Центру
трансферу технологій «Мегаполіс» є те, що він створений із метою розвитку
наукової та творчої діяльності студентів і молодих науковців. Саме залучення
молоді до реалізації різноманітних проектів забезпечить появу нових ідей і
побудову нового не байдужого до розвитку України суспільства.
В основу діяльності Центру трансферу технологій «Мегаполіс» покладено
принципи
наукової
кооперації,
вільного
доступу
до
ресурсів,
міждисциплінарних досліджень, що сприяють підвищенню наукового та
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науково-технічного потенціалів студентів, аспірантів, докторантів і викладачів
Університету.
Концепція відкритого простору Центру трансферу технологій
«Мегаполіс» надихатиме до співпраці науковців і студентів різних галузей
науки, а можливість вільного обміну думками «тут і зараз» сприятиме
виникненню абсолютно нетривіальних думок та ідей.
Проекти Центру охоплюють такі сфери досліджень, як проектування,
інформаційні системи та просторове розташування об’єктів. Наразі командою
Університету із студентів та викладачів різних факультетів на правах
субпідряду розробляється проект будинку для літніх людей, розташований у
Німеччині. Створено ІТ-кластер для проведення високоточних розробок, які
будуть цікавими для представників машинобудівного сектора, будівельного та
промислового комплексу. Перевагами використання кластеру є економія часу
на розроблення проектів, економія коштів на виконання проектних робіт,
пришвидшення прийняття проектних рішень. Упроваджується в діяльність
Університету система управління нерухомістю, у разі застосування якої
збільшується ефективність використання аудиторного фонду та інших об’єктів
нерухомого майна, підвищується енергозбереження та енергоефективність
будівлі.
Навчально-наукова
лабораторія
«Системи
керування
електроприводами та електричними апаратами»
Профіль лабораторії – електроприводи змінного та постійного струму й
засоби промислового контролю з використанням електричних апаратів
автоматики.
Лабораторію обладнано новітніми частотно-керованими приводами,
пристроями поступового пуску, інтелектуальними пускачами, панелями
людино-машинного інтерфейсу, цифровими давачами, комутаційною
апаратурою та сучасними електричними апаратами й пристроями реєстрації
провідної
компанії
з
виробництва
цифрових
систем
керування
електроприводами та виробничими процесами – «Шнейдер Електрик».
За масштабами впроваджених сучасних пристроїв, новітнього технічного
обладнання та сфер його застосування лабораторію можна вважати лідером
щодо імплементації передових цифрових технологій у навчальний процес в
Україні. Щорічно тут навчатимуться й підвищуватимуть кваліфікацію понад 1
000 студентів Університету та 200 інженерів.
Лабораторія «Мультимедійний дизайн та візуалізація»
До складу лабораторії входять: кімната для створення мультиплікації
(промальовка покадрової анімації та зйомка анімаційних навчальних проектів);
кімната для лекційних курсів, вивчення комп’ютерних програм, практичних
занять і перегляду екранних робіт (вивчення комп’ютерних програм і перегляд
екранних проектів); кімната-хол методичного й наочного оформлення (наочні
матеріали та експозиційні стенди).
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Робота лабораторії спрямована на розвиток мистецтва анімації
(мультиплікації), створення сприятливих умов для розвитку й самореалізації
творчих здібностей студентів засобами кіномистецтва (зокрема анімації),
виховання гармонійної, естетично розвиненої особистості з активною життєвою
позицією. Сучасно обладнані студії забезпечують отримання студентами знань
у сфері анімації, дають змогу реалізовувати свій творчий потенціал, створювати
анімаційні фільми та брати участь у кінофестивалях і конкурсах.
Завдання лабораторії:
‒ надання спеціальних знань із кінотворчості, засобів і методів створення
анімаційних стрічок;
‒ ознайомлення та навчання користуванню технічними приладами під
час створення фільму (фото-та відеокамери, комп’ютер, станок для
зйомок та ін.);
‒ формування постійної зацікавленості творчостю, бажання постійно
підвищувати свій художньо-естетичний рівень;
‒ формування толерантного ставлення до творів інших авторів;
‒ створення сприятливих умов для самореалізації та розвитку гуманної
людини, пристосованої до життя в сучасному соціумі;
‒ пропагування кінотворчості.
Уніфікований лабораторний комплекс «Еколого-енергетична безпека»
Мета створення: підготувати фахівців щодо виконання науковоприкладних досліджень за напрямами: енергоефективність та екологізація
об’єктів-виробників і споживачів теплової енергії – котельних установок,
теплових мереж, будівель, тощо; вирішувати міські екологічні проблеми:
зменшення викидів в атмосферу парникових газів і забруднюючих речовин,
підвищення раціональності використання природних та енергетичних ресурсів.
Призначення: вивчення, дослідження, удосконалення та проведення
заходів щодо аналізу та підвищення еколого-енергетичної ефективності систем
теплопостачання й теплоспоживання міст.
До складу лабораторного комплексу входять:
1 Лабораторія інноваційних енергозберігаючих технологій
Лабораторія забезпечує проведення досліджень із експериментального
відпрацювання
сучасних енергозберігаючих
технологій,
оцінювання
енергетичної, екологічної та економічної ефективності їх використання,
моделювання процесів теплоспоживання різними об’єктами.
До складу лабораторії входять: натурний об’єкт для проведення
досліджень, яким є триповерхова будівля, оснащена автономною системою
опалення з шістьма приміщеннями загальною площею 302 м2; альтернативні
джерела теплопостачання – тепловий насос «повітря-вода» й електричний
котел; автоматизована система дистанційного керування тепловими режимами
приміщень із використанням технологій «розумний будинок»; прилади та
обладнання для контролю і реєстрації витрат тепла й електроенергії.
Інноваційні проектні й технічні рішення:
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‒ використання комбінованої системи опалення натурного об’єкта з
традиційними (міські теплові мережі) та альтернативними джерелами
теплопостачання, для якої створено засоби автоматизованого контролю й
керування;
‒ забезпечення повного контролю витрат електричної та теплової енергії
при опаленні натурного об’єкту, що дозволяє оцінювати ефективність різних
технологій теплопостачання будівель, здійснювати оптимізацію цього процесу;
‒ використання натурного об’єкту в якості фізичної моделі різних за
призначенням будівель – громадських, промислових, житлових з метою
врахування їх особливостей при розробці заходів з енергозбереження;
‒ забезпечення можливості розширення лабораторної бази за рахунок
установки нового обладнання та випробувальних стендів, зокрема, додаткових
джерел теплопостачання – сонячного колектору, ґрунтового теплового насосу,
стенду для досліджень ефективності використання теплозахисних матеріалів,
ін.
2 Лабораторія екологічного моніторингу
Лабораторія обладнана сучасними приладами й засобами, які
забезпечують здійснення контролю біологічного, хімічного й фізичного
забрудненення атмосфери, водних об’єктів, ґрунтів, зокрема: концентрацій і
викидів забруднюючих речовин, шуму, іонізуючих випромінювань, теплових
забруднень.
Інноваційні проектні й технічні рішення:
- використання мультимедійної SMART-панелі з діагоналлю 43" для
демонстрації презентацій, зображень, відеофайлів, ретрансляції екранів
приладів, дистанційного керування ними тощо;
- створення експериментальної установки для імітації та дослідження
аеродинамічних процесів у димових трубах котелень, системах вентиляції
тощо;
- використання універсальної лабораторної стійки-трансформера як
основи для монтажу різних випробувальних стендів і демонстрації принципу їх дії.
Організації-виробники приладів і обладнання лабораторного комплексу:
Bosch, Buderus, Testo (Німеччина), HERZ Armaturen (Австрія), Radwag
(Польща), Телеком-пневматик, Екотест (Україна) та ін.
3 Лабораторія газових та теплових систем і кондиціювання повітря
Лабораторію створено з метою підвищити якість навчального процесу,
спроможності виконувати наукові проекти на замовлення житловокомунальних і профільних промислових підприємств.
Лабораторія призначена для моделювання основних технологічних
процесів, пов’язаних з експлуатацією зовнішніх та внутрішніх систем
газопостачання; моделювання систем автоматизації технологічних процесів із
метою попередження можливих аварійних ситуацій на системах газопостачання
й безпечного виконання газонебезпечних і вогненебезпечних робіт на
газопроводах; моделювання технологічних процесів роботи газового
53

обладнання під час транспортування газу газорозподільними мережами (далі –
ГРМ) відповідно до вимог чинних нормативних документів і кодексу
газорозподільних систем; проведення науково-дослідних робіт на замовлення
виробничих підприємств: ПАТ «Харківміськгаз», ПАТ «Харківгаз», КП
«Харківські теплові мережі»; АТ «Укргазвидобування», ПАТ «Енергооблік»,
ТОВ «ТЕХЕКСГАЗ» та ін.
4 Лабораторія інтелектуальних систем управління освітленням
Лабораторія укомплектована сучасним комп’ютерним обладнанням зі
спеціальним сучасним програмним забезпеченням NI LabView, що дає змогу
моделювати реальні засоби вимірювання; обладнана вимірювальними
пристроями: аналізатором спектру RIGOL DSA, цифровим багатоканальним
осцилографом RIGOL DSA, пікотестерми PICOTEST, тестерами UNI-T,
лабораторними багатоканальними блоками живлення UNI-T.
Лабораторію створено з метою проведення робіт щодо проектування
освітлювальних установок з централізованими й децентралізованими
системами управління високого ступеня складності; отримання практичних
навичок в управлінні системами освітлення за протоколами цифрового
адресного інтерфейсу (Digital Addressable Lighting Interface) і аналового (Х10)
управління, які відповідають європейським стандартам убудованих в
управління будівлями та спорудами ЕІВ/KNХ; виконання програмування
систем управління освітленням; проведення науково-дослідних робіт щодо
розроблення систем сонячної енергетики з оптимального вибору систем
генерації електроенергії.
2.6 Наукова діяльність молодих учених і студентів
В університеті та його структурних підрозділах активно функціонують
Рада молодих вчених (далі – РМВ) і Студентське наукове товариство (далі –
СНТ), метою діяльності яких є активізація професійної діяльності та сприяння
кар’єрному росту молодих учених і студентів Університету, всебічне сприяння
науковій, винахідницькій діяльності, зростанню професіоналізму та реалізації
творчого потенціалу молоді, об’єднання зусиль для розроблення актуальних
наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань, розвиток
інноваційної діяльності молодих учених і залучення їх до ефективної
пропаганди новітніх досягнень науки та її популяризації. Кожного року РМВ та
СНТ організовують і проводять близько п’яти наукових конференцій, відкриті
лекції та зустрічі з визначними діячами освіти, науки, політики та
підприємництва.
РМВ Університету – дійсний член Ради молодих учених при Харківській
обласній держаній адміністрації.
Голова РМВ входить до складу Громадської ради Міністерства освіти і
науки України, є головою експертної групи проектів школи розвитку «Мер
міста» в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
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Представники Ради є членами робочої групи з питань Консорціуму
університетів м. Харкова.
Шість молодих учених Університету є експертами в Експертній раді
МОН України та в інших дорадчих органах.
За участю молодих учених та студентів щороку видається понад 750
праць, із них понад 670 – самостійно. У 2012‒2018 рр. більше ніж 3 000
студентів брали участь у наукових конференціях і семінарах різного рівня.
За звітний період 2012–2018 рр.:
‒ на II тур Всеукраїнського конкуру студентських наукових робіт із галузей
знань і спеціальностей було надіслано 669 студентських наукових робіт,
262 студенти взяли участь у підсумкових науково-практичних
конференціях цього конкурсу та отримали 171 диплом:
‒ 2012 р. – диплом І ст. – 0, диплом II ст. – 4, диплом III ст. – 6;
‒ 2013 р. – диплом І ст. – 4, диплом II ст. – 4, диплом III ст. – 10;
‒ 2014 р. – диплом І ст. – 5, диплом II ст. – 9, диплом III ст. – 3;
‒ 2015 р. – диплом І ст. – 6, диплом II ст. – 7, диплом III ст. – 12;
‒ 2016 р. – диплом І ст. – 6, диплом II ст. – 10, диплом III ст. – 12;
‒ 2017 р. – диплом І ст. – 14, диплом II ст. – 19, диплом III ст. – 7;
‒ 2018 р. – диплом І ст. – 8, диплом II ст. – 10, диплом III ст. – 15
(рис.2.22)
‒ у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь
523 студенти та отримали 93 дипломи:
‒ 2012 р. – диплом І ст. – 3, диплом II ст. – 3, диплом III ст. – 5;
‒ 2013 р. – диплом І ст. – 4, диплом II ст. – 2, диплом III ст. – 3;
‒ 2014 р. – диплом І ст. – 3, диплом II ст. – 2, диплом III ст. – 4;
‒ 2015 р. – диплом І ст. – 3, диплом II ст. – 4, диплом III ст. – 3;
‒ 2016 р. – диплом І ст. – 2, диплом II ст. – 7, диплом III ст. – 8;
‒ 2017 р. – диплом І ст. – 5, диплом II ст. – 10, диплом III ст. – 7;
‒ 2018 р. – диплом І ст. – 4, диплом II ст. – 6, диплом III ст. –5 (рис.2.23);

Рис. 2.22. Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських робіт, %
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Дипломи І
ступеня
26%

Дипломи ІІІ
ступеня
38%

Дипломи ІІ
ступеня
36%

Рис. 2.23. Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади, %
За традицією в Університеті щорічно проводиться Всеукраїнська
студентська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст», у роботі
якої беруть участь понад 1 000 студентів.
Наукова робота студентів здійснюється за такими науковими напрямами:
прогнозування, регулювання, оптимізація інженерної інфраструктури й
транспортних процесів міст; дослідження проблем інженерної екології
урбанізованих територій; поліпшення якості господарсько-питної води й води,
що скидається у водойми; урбоекономіка; проблеми синергізму й
диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур
житлово-комунального господарства України; розроблення та впровадження
технічних засобів експлуатації електротранспорту, електропостачання та
освітлення міст; архітектура, будівництво й реконструкція; створення
прогресивних будівельних конструкцій, матеріалів і технологій, що
забезпечують ефективність будівництва й модернізацію будинків і споруд
міського та регіонального значення; інформаційні та комп’ютерні технології
раціональної експлуатації та управління міським господарством.
Згідно з науковими напрямами конференції формуються збірники тез
доповідей студентів у чотирьох частинах.
На цій науково-технічній конференції підводяться підсумки наукових
досліджень, проведених студентами як нашого Університету, так і інших
закладів вищої освіти України. Динаміка публікування тез і доповідей
студентами представлена на рис. 2.24.
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Рис. 3.24. Участь студентів у конференції «Сталий розвиток міст»
За активну участь у навчанні та науковій роботі кращі студенти
університету отримують державні нагороди. Приміром протягом звітного
періоду студенти отримали іменні стипендії, зокрема: Президента України – 22;
Верховної Ради України – 10; Облдержадміністрації – 5; у номінації
«Обдарованість» – 5; Харківського фонду підтримки молодих обдарувань–1;
Кабінету Міністрів України – 4; Харківської обласної організації профспілки
працівників освіти і науки України – 17. Ректорат заснував іменні стипендії
видатних учених Університету: імені Ю. І. Бутенка – 10; імені О. М. Бекетова –
5; Ученої ради Університету – 29; імені проф. А. Г. Євдокимова – 5; імені проф.
І. А. Абрамовича – 10; імені почесного ректора університету
проф. Л. М. Шутенка – 5; імені академіка В. А. Петросова – 3; від АТ «Трест
«Житлобуд»‒2
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ДОДАТОК А
Таблиця А.1 – Перелік фундаментальних наукових досліджень, проведених за
кошти державного бюджету у 2012‒2018 роках за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки з експертними балами, отриманими
під час конкурсного відбору
Період
Загальний
виконання,
обсяг
Бали
роки
фінансування, тис. грн
Фундаментальні наукові дослідження з важливіших проблем розвитку науково-технічного,
соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення
конкурентоздатності України у світі та сталого розвитку суспільства й держави, з них:
Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
Розробка наукових засад ефекту
В. П. Шпачук,
2012‒2014
194,025
81
синергізму механічної взаємодії
д-р техн. наук,
об’єктів просторової дискретнопроф., кафедра
континуальної структури в умовах
теоретичної і
багатокоординатного навантаження будівельної
механіки
Закономірності формування
В. К. Доля,
2012‒2014
194,025
93
пасажирських транспортних систем д-р техн. наук,
міст
проф.,
кафедра
транспортних
систем і логістики
Створення фундаментальних засад
Шпачук В.П.,
2015‒2017
392,208
128,5
теорії випробувань багатовимірних д-р техн. наук,
об'єктів на вібронадійність в умовах проф.,
відтворення просторових траєкторій кафедра
руху
теоретичної і
будівельної
механіки
Закономірності управління
Лобашов О.О.,
2015‒2017
388,187
128,5
системами міських пасажирських
д-р техн. наук,
перевезень
проф.,
кафедра
транспортних
систем і логістики
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних
та гуманітарних наук
Стратегічний моніторинг і
Т. В. Момот,
2015‒2017
481,834
147
антикорупційний аудит у системі
д-р екон. наук,
фінансово-економічної безпеки
проф.,
держави, регіону, суб’єктів
кафедра
господарювання в умовах
фінансовоєвроінтеграції
економічної
безпеки, обліку і
аудиту
Назва науково-дослідної роботи

Науковий
керівник/
кафедра
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Таблиця Б.1
ДОДАТОК Б
Перелік прикладних наукових досліджень, за проведених кошти державного
бюджету у 2012‒2018 роках за пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки з експертними балами, отриманими під час конкурсного відбору
Назва науково-дослідної
роботи

Науковий
керівник/
кафедра

Період
виконання,
роки

Загальний
обсяг
фінансування, тис. грн

1

2

3

4

Бали

5

Енергетика та енергоефективність, з них:
Технології електроенергетики та теплоенергетики
Розробка методів і технічних
П. П. Говоров,
2011‒2012
79,6
89
засобів компенсації
д-р техн. наук,
реактивної потужності в
проф., кафедра
освітлювальних електричних
світлотехніки та
мережах
джерел світла
Розробка методів та технічних П. П. Говоров,
2013‒2014
133,609
65
засобів автоматизованого
д-р техн. наук,
керування режимами міських
проф., кафедра
електричних мереж
світлотехніки та
джерел світла
Розробка методів та технічних П. П. Говоров,
2015‒2016
282,156
174,5
засобів комплексного
д-р техн. наук,
розв’язаного
проф., кафедра
електропостачання споживачів світлотехніки та
міст
джерел світла
Розробка програмного
В. Є. Плюгін,
2017‒2019
770,0
61
комплексу з об’єктнод-р техн. наук, доц.,
орієнтованого проектування
кафедра систем
електромеханічних
електропостачання
перетворювачів енергії та
та
інтелектуальної системи
електроспоживання
забезпечення їх
міст
високоефективного
функціонування
Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлювальних і
альтернативних джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних
енергоресурсів. Теплонасосні технології
Науково-технічне
Ф. В. Стольберг, д-р
2011‒2012
79,6
63
обгрунтування використання
техн. наук, проф.,
екологічно чистих
кафедра інженерної
відновлюваних джерел енергії екології міст
для задоволення енергетичних
потреб Харківської області
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Продовження таблиці Б.1
1

2

3

4

5

Технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд
Розробка та дослідження
В. С. Шмуклер,
2015‒2016
322,417
12
нової конструктивної
д-р техн. наук, проф.,
5,3
будівельної системи
кафедра БК
багатокритеріальної
відповідності
Раціональне природокористування, з них:
Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища й змін
клімату
Аналіз комплексного впливу
Ф. В. Стольберг,
2015‒2016
400,205
102,7
забруднень фізичного
д-р техн. наук, проф.,
походження на стан
кафедра інженерної
урбанізованих територій
екології міст
Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод
та запобігання забрудненню водних об’єктів
Науково-технічне
Ф. В. Стольберг, д-р техн. 2016‒2017
416,392
60,67
обґрунтування використання
наук, проф., кафедра
фітотехнологій для захисту
інженерної екології міст
малих річок України від
забруднення та їх екологічного
відновлення
Підвищення безпеки питного
Ф. В. Стольберг, д-р техн. 2018‒2020
453,3
67,5
водопостачання населення
наук, проф., кафедра
Східної України в умовах
інженерної екології міст
надзвичайних ситуацій шляхом
використання джерельних вод
Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря
Створення та дослідження
А. П. Полив’янчук,
2017‒2019
770,0
62
ефективності універсальної
д-р техн. наук, проф.,
системи екологічного
кафедра інженерної
діагностування теплових
екології міст
двигунів і котельних установок
Розробка інноваційних
М. К.Сухонос,
2018‒2020
416,7
73
об’єктно-орієнтованих
д-р техн. наук, проф.,
технологій підвищення еколого- кафедра управління
енергетичної безпеки систем
проектами в міському
комунальної енергетики
господарстві і будівництві
Інформаційні та комунікаційні технології, з них:
Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу
розв’язання надскладних завдань державного значення
Методологія та інформаційні
І. В. Чумаченко,
2016‒2017
416,392
64
технології управління
д-р техн. наук, проф.,
стейкхолдерами проектів та
кафедра управління
програм міського розвитку
проектами в міському
господарстві і будівництві
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Таблиця В.1
ДОДАТОК В

Замовник

1

2

Технічний аудит і контроль
ефективності споруд з очищення
вод за фітотехнологією
«Біоплато», що проетуються або
введені в експлуатацію в
Харківській області
Проведення дослідження та
підготовка пропозицій щодо
вдосконалення регулювання
відносин у сфері житловокомунальних послуг, пропозиції
щодо внесення змін до чинних
нормативно-правових актів
щодо уніфікації термінології,
визначення видів діяльності,
суб’єктів, що їх провадять, а
також видів товарів та послуг,
що виробляються та надаються
такими суб’єктами на ринку
житлово-комунальних послуг;
визначення класифікації
житлово-комунальних послуг;
створення умов для переходу
потенційно конкурентних
ринків до конкурентних
Проведення дослідження та
підготовка пропозицій щодо
врегулювання діяльності
управителів спільного майна
багатоквартирних будинків
Проведення дослідження щодо
особливості здійснення
комерційного обліку теплової
енергії та води у сфері
комунальних послуг

Науковий
керівник

Кошторисна
вартість
за
договором
тис. грн

Назва науково-дослідної роботи

Період
виконання,
роки

– Перелік наукових робіт Університету за договорами, укладеними в
результаті тендерних торгів у 2012‒2018 роках

3

4

5

Департамент ЖКГ та 2012 Ф. В. Стольберг,
розвитку
д-р техн. наук,
інфраструктури
проф.
Харківської обласної
державної адміністрації

348,503

Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ України

2013 О. В. Димченко,
д-р екон. наук,
проф.

730,0

Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ України

2013 М. М. Новікова,
д-р екон. наук,
проф.

250,0

Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ України

20132015

350,0
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А. Є. Ачкасов,
д-р техн. наук,
проф.

Продовження таблиці В.1
1

2

3

4

5

Дослідження та розроблення
науково-обґрунтованих
пропозицій щодо формування та
використання об’єднаннями
співвласників багатоквартирних
будинків коштів ремонтного та
резервного фондів

Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ України

2013

А. Є. Ачкасов,
д-р техн. наук,
проф.

70,0

Дослідження стану реалізації
Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житловокомунального господарства на
2009-2014 роки та підготовка
пропозицій про внесення
відповідних змін та доповнень
щодо подовження терміну дії
програми, коригування обсягів та
джерел фінансування, необхідних
та достатніх для виконання
завдань і заходів програми
Дослідження енергоспоживання та
розробка наукових основ
енергомодернізації систем
освітлення адміністративних
будівель
Науково-технічне обґрунтування
проектування та будівництва
очисних споруд «Біоплато» для
оздоровлення екологічно
критичних зон Харківської області

Міністерство
2013- О. В. Димченко,
регіонального
2014 д-р екон. наук,
розвитку, будівництва
проф.
та ЖКГ України

300,0

Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ України

2013

В. Ф. Харченко,
д-р техн. наук,
проф.

218,0

Департамент ЖКГ та
розвитку
інфраструктури
Харківської обласної
державної
адміністрації
Інститут фізики
напівпровідників ім.
В. Є. Лашкарьова
НАН України
Управління з
будівництва, ремонту
та реконструкції
Департаменту
будівництва та
шляхового
господарства
Харківської міської
ради

2013 Ф. В. Стольберг,
д-р техн. наук,
проф.

349,5

2013 Л. А. Назаренко,
д-р техн. наук,
проф.

80,0

Розроблення методу та створення
засобу вимірювання циркадних
характеристик джерел світла
Розробка проектної документації
реконструкції будівлі по
просп. Тракторобудівників, 144
під центр адміністративних послуг
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2013- В. С. Шмуклер, 1117,194
2016 д-р техн. наук,
проф.

Продовження таблиці В.1
1

2

Дослідження процесів формування
якості поверхневих вод на
основних джерелах забруднення та
розробка ТЕО використання
фітотехнології з метою
поліпшення екологічного стану
зони водозабору питного
водопостачання м. Харків в
смт Кочеток
Розробка робочого проекту
«Виконання заходів з підвищення
енергозберігаючих властивостей
та приведення у відповідність до
вимог сучасних нормативів
будівельних огороджуючих
конструкцій зовнішньої сторони
фасадів постійного та тимчасового
торців головного корпусу ТЕЦ-5
СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»
Розробка робочої документації
реконструкції будівлі по
просп. Тракторобудівників, 144
під центр адміністративних послуг

Департамент ЖКГ та
розвитку
інфраструктури
Харківської обласної
державної
адміністрації

2014 Ф. В. Стольберг,
д-р техн. наук,
проф.

449,400

Структурний
відокремлений
підрозділ «КИЇВСЬКІ
ТЕЦ» ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО»

2015- В. С. Шмуклер,
2017 д-р техн. наук,
проф.

295,120

Розроблення науково
обгрунтованих пропозицій щодо
порядку та методики обрахування
індексу конкурентоспроможності
регіонів
Проведення обстеження
пасажиропотоків на міських
автобусних маршрутах загального
користування, обробка матеріалів
та пропозиції щодо організації й
удосконалення пасажирських
перевезень

3

4

5

Управління з
2016 В. С. Шмуклер, 1168,567
будівництва, ремонту
д-р техн. наук,
та реконструкції
проф.
Департаменту
будівництва та
шляхового
господарства
Харківської міської
ради
Міністерство
2016 О. В. Димченко,
125,0
регіонального
д-р екон. наук,
розвитку, будівництва
проф.
та житловокомунального
господарства України
Управління
2017- О. О. Лобашов,
159,0
транспортної
2018 д-р техн. наук,
інфраструктури та
проф.
зв’язку Кам’янської
міської ради
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Продовження таблиці В.1
1

2

3

4

5

Аналіз вітчизняної нормативної
бази та світового досвіду з питань
розрахунку витрат тепла у разі,
коли опалювальні пристрої в
квартирі багатоквартирного
будинку обладнано приладамирозподілювачами теплової енергії
або коли потужність приладів
опалення (радіаторів) не
відповідає розрахунковій, та
розробка пропозицій щодо
проекту методики розрахунку
витрат тепла у разі, коли
опалювальні пристрої в квартирі
багатоквартирного будинку
обладнано приладамирозподілювачами теплової енергії
або коли потужність приладів
опалення (радіаторів) не
відповідає розрахунковій

Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва
та житловокомунального
господарства України

2017‒
2018

В. В. Гранкіна,
д-р техн. наук,
доц.

115,0
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Таблиця Г.1
ДОДАТОК Г
– Кількість виконаних наукових робіт та обсяги їх фінансування у 2012‒2018 роках

Категорії робіт

65

Держбюджетні,
зокрема:
‒ фундаментальні
дослідження
‒ прикладні
дослідження
Госпдоговірні

2018 (укладено
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
договорів станом
на 4.10.18)
кіл-ть, тис. кіл-ть, тис. грн кіл-ть, тис. грн кіл-ть, тис. грн кіл-ть, тис. грн кіл-ть, тис. грн кіл-ть, тис. грн
од.
грн
од.
од.
од.
од.
од.
од.
4
293,2
3
186,2
3
201,5
6
910,8
8
1 316,0
7
1 643,0
4
1 640,0
2

134,0

2

134,0

2

120,1

3

409,4

3

411,1

3

441,7

‒

‒

2

159,2

1

52,2

1

81,4

3

501,4

5

904,9

4

1 201,3

4

1 640,0

70

102

4 268,3

80

3 389,4

65

3 473,3

81

5 916,7

86

5 995,5

89

5 834,9

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

1

75,0

2

200,0

105

4454,5

83

3590,9

71

4384,1

89

7232,7

94

7713,5

95

7674,9

Проекти у рамках
міжнародного
науковотехнічного
співробітництва

‒

1
510,8
‒

Разом

74

1804,0

ДОДАТОК Д
Перелік найвагоміших об’єктів права інтелектуальної власності ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, комерціалізовані науково-педагогічними та науковими
працівниками
1. Патент на корисну модель № 112556 від 26.12.16 :
НДР «Проведення робіт з обстеження систем водопостачання та
водовідведення комунального підприємства «Богодухіввода» Богодухівської
міської ради м. Богодухів та розробки «Схеми оптимізації роботи системи
централізованого водопостачання та водовідведення м. Богодухів»;
НДР «Розрахунок показників витрат міських очисних споруд № 1 та
міських очисних споруд № 2 комплексу «Харківводовідведення» Комунального
підприємства «Харківводоканал» при надходженні на очисні споруди стічних
вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин і
визначення економічного ефекту від використання «Методики розрахунку
фіксованої платні за скид понаднормативних забруднень стічних вод
підприємств».
2. Патент на корисну модель № 118596 від 10.08.17:
НДР «Проведення робіт з обстеження систем водопостачання та
водовідведення комунального підприємства «Богодухіввода» Богоду-хівської
міської ради м. Богодухів та розробки «Схеми оптимізації роботи системи
централізованого водопостачання та водовідведення м. Богодухів».
3. Патент на корисну модель № 115153 від 10.04.17:
НДР
«Експериментально-теоретичне
дослідження
напруженодеформованого стану опалубки самопідйомної на базі підйомника з
гідромеханічним приводом СПО-5 САІН.1187.400.00.000»;
НДР «Висновок щодо можливості розширення отворів у діафрагмах
жорсткості житлового будинку (четверта секція) з підземним паркінгом,
об’єктами культурно-побутового та торговельного призначення по вул.
Новгородській, 46 у м. Харків на земельних ділянках по вул. Новгородській, 46
у м. Харків, по вул. Шатилівській 51 у м. Харків, по вул. Шатилівській 53 у
м. Харків»;
НДР «Тестові випробування експериментальних багатопустотних плит з
канатною арматурою».
4. Патент на корисну модель № 106535 від 25.04.16:
НДР «Розрахунок показників витрат міських очисних споруд № 1 та
міських очисних споруд № 2 комплексу «Харківводовідведення» комунального
підприємства «Харківводоканал» при надходженні на очисні споруди стічних
вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин і
визначення економічного ефекту від використання «Методики розрахунку
фіксованої платні за скид понаднормативних забруднень стічних вод
підприємств».
5. Патент на корисну модель № 86827 від 10.01.14:
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НДР «Обстеження технічного стану опор зовнішнього освітлення ОКМ12
і ОКМ18 об’єкта «Реконструкція світлофорного об’єкта на перехресті
вул. Ахсарова ‒ просп. Людвіга Свободи».
6. Авторське свідоцтво № 70864 від 09.03.17:
НДР «Розробка теоретико-методичних засад стратегічного моніторингу в
системі
забезпечення
фінансово-економічної
безпеки
підприємств
водопостачання та водовідведення»;
НДР «Формування стратегічних напрямів гарантування економічної
безпеки підприємств оборонної промисловості України в умовах
євроінтеграції»;
НДР «Сучасний стан та передумови забезпечення фінансово-економічної
безпеки підприємств водопостачання та водовідведення»;
НДР «Розробка концепції розвитку Київського комунального об’єднання
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»;
НДР «Стратегічний моніторинг та антикорупційний аудит у системі
фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання в
умовах євроінтеграції».
7-9. Патенти на корисну модель № 92356 від 11.08.14; № 92990 від
10.09.14; № 112150 від 12.12.16:
науково-дослідні роботи щодо розробки електродвигуна постійного
струму.
10. Патент на корисну модель № 113750 від 10.02.17:
НДР «Розрахунок консолей для влаштування робочих риштувань
САІН.2342.701.00.000/САІН.2342.801.00.000.»;
НДР «Тестові випробування експериментальних багатопустотних плит з
канатною арматурою»;
11. Патент на корисну модель № 111737 від 25.11.16:
НДР «Вимірювання параметрів світлотехнічної продукції: просторовий
розподіл сили світла (КСС), світловий потік, потужність, напруга, споживаний
струм, коефіцієнт потужності (договір № 2878/17)»;
НДР «Вимірювання параметрів світлотехнічної продукції: просторовий
розподіл сили світла (КСС), світловий потік, потужність, напруга, споживаний
струм, коефіцієнт потужності (договір № 2886/17)»;
НДР «Вимірювання параметрів світлотехнічної продукції: просторовий
розподіл сили світла (КСС), світловий потік, потужність, напруга, споживаний
струм, коефіцієнт потужності (договір № 2895/17)»;
12-13. Патент на корисну модель № 113618 від 10.02.17; № 115091 від
10.04.17:
НДР «Керування потоками активної та реактивної потужностей в
розподільчих електричних мережах міст на основі концепції Smart-Grid шляхом
використання фазоперемикальних вольтододавальних трансформаторів»
14. Патент на корисну модель № 113620, від 10.02.17:
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НДР «Вимірювання параметрів світлотехнічної продукції: просторовий
розподіл сили світла (КСС), світловий потік, потужність, напруга, споживаний
струм, коефіцієнт потужності (договір № 2920/17)»;
НДР «Вимірювання параметрів світлотехнічної продукції: просторовий
розподіл сили світла (КСС), світловий потік, потужність, напруга, споживаний
струм, коефіцієнт потужності (договір № 2926/17)».
15. Патент на корисну модель № 115820 від 25.04.17:
НДР «Створення фундаментальних основ теорії випробувань
багатовимірних об’єктів на вібронадійність в умовах відтворення просторових
траєкторій руху».
ДОДАТОК Е
Найважливіші наукові заходи, що проводилися на базі
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова протягом 2012‒2018 років
Презентація «Концепції стратегії розвитку м. Чугуєва, як структурної
частини Харківської агломерації до 2020 року» (2012 р.); Регіональна науковопрактична конференція «Менеджмент міського і регіонального розвитку» (2012
р.); Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сталий розвиток
міст. Управління проектами і програмами міського регіонального розвитку»
(2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Транспортні проблеми
великих міст» (2012 р.); Науково-практична історико-архітектурне зібрання
«Академічні Бекетівські читання» у складі програми «Харківські Бекетівські
асамблеї» (2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
аспекти виховання студентської молоді» (2012‒2014 рр.); Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих науковців
«Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (2012‒
2018 рр.); Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми,
перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в
житлово-комунальному господарстві» (2013 р.); Міжнародна науковопрактична конференція «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління
фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес розвідка
(2013 р.)»; круглий стіл «Загрози національним інтересам та пріоритети
національної безпеки у воєнній сфері та сфері державної безпеки» (2013 р.);
громадські слухання щодо розгляду проекту «Концепція стратегії розвитку м.
Чугуєва як структурної частини Харківської агломерації до 2020 року»
(2013‒2014 рр.); Світлотехнічний міжнародний форум Led Light (2013‒
2017 рр.); Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні тенденції
розвитку світлотехніки» (2013, 2017 рр.); Міжнародна науково-практична
конференція «Економічні проблеми та перспективи розвитку житловокомунального господарства на сучасному етапі» (2013‒2017 рр.); Міжнародна
науково-технічна конференція «Вода. Екологія. Суспільство» (2014 р.);
Міжнародна науково-практична конференція «Геоінформаційна підтримка
сталого розвитку міста» (2014 р.); Міжнародна науково-практична інтернет68

конференція «Перспективи розвитку економічної системи України» (2014р.);
Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми архітектури і
містобудування в умовах міжнародної інтеграції» (2014 р.); Міжнародна
науково-технічна конференція «Проблеми та перспективи розвитку технічних
засобів транспорту та систем автоматизації» (2014 р.); Міжнародний
економічний форум (2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція
«Управління якістю міського середовища» (2014 р.); Міжнародна науковотехнічна конференція «Сучасні проблеми архітектури та містобудування в
умовах міжнародної інтеграції» (2014 р.); семінар «Оптимізація витрат
підприємств
водопровідно-каналізаційного
господарства
на
основі
впровадження заходів з ресурсозбереження» (2014 р.); робоча зустріч
директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону
Харківської обласної державної адміністрації з керівництвом Центру
регіонального розвитку (2014 р.); робоча зустріч директора Департаменту з
підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської обласної державної
адміністрації (2014 р.); круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та
територіальної організації влади: баланс інтересів територіальних громад,
державної влади, громадського сектора та бізнесу» (2015 р.); семінар
«Державно-приватне партнерство у сфері житлово-комунального господарства»
(2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Оцінка, землеустрій та
кадастр: сучасні аспекти та лінія трансформації» (2015 р.); Міжнародна
науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих
науковців «Інноваційні технології в індустрії туризму» (2015 р.); Міжнародна
науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта,
наука, практика» (2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція
«Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною
безпекою в умовах європейської інтеграції» (2015 р.); семінар
«Енергозбереження як пріоритет залучення донорської допомоги задля
забезпечення сталого розвитку регіону» (2015 р.); семінар «Енергоефективність
житлових будівель. Передумови модернізації житлового фонду: вирішення
питань управління житлом та виконання вимог щодо показників
енергоефективності будівель» (2015 р.); засідання круглого столу «Угода мерів:
крокуймо до енергоефективного міста разом!» (2015 р.); круглий стіл
«Підтримка децентралізації в Україні» (2015 р.); розширене засідання
Харківської регіональної ради з питань створення та забезпечення
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2015 р.);
експертно-аналітичне обговорення «Стратегії сталого розвитку України – 2020»
(2015 р.); форум лідерів сільських громад (2015 р.); семінар щодо обговорення
механізму реалізації законів України: «Про Державний бюджет України», «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних
відносин», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» (2015 р.); круглий стіл
Харківської обласної ради молодих учених та спеціалістів «Законодавче поле
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діяльності молодих учених України» у рамках щорічної науково-освітньої
виставки «Публічне управління XXI» (2015 р.); Міжнародна науково-практична
конференція «Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки,
землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні» (2015‒2017 рр.);
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Бізнес-адміністрування
в умовах турбулентної економіки» (2015‒2018 рр.); Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція «Гендерна політика міст: історія та
сучасність» (2015‒2018 рр.); студентський міжнародний форум молодих
дослідників «Молоді дослідники у глобалізованому світі: перспективи та
виклики» (2015‒2018 рр.); засідання робочої групи з розробки «Стратегії
розвитку Харківської області до 2020 року» (2016 р.); Міжнародна конференція
«Європейські стандарти економічного розвитку та їх упровадження в Україні.
Енергоефективність в міській політиці. Європейська перспектива» (2016 р.);
Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювальні джерела енергії
та боротьба зі змінами клімату» (2016 р.); Всеукраїнська науково-практична
інтернет-конференція студентів і молодих учених «Зміна парадигми правового
регулювання житлово-комунального сектора економіки України за часів її
незалежності» (2016 р.); наукова конференція «Сучасні проектні рішення
енергоефективного освітлення міст» (2016 р.); обласний круглий стіл з
енергоефективності в рамках проекту ЄС/ПРООН Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду (2016 р.); круглий стіл за темою «Формування
прозорих відносин споживача та надавача послуг на ринку ЖКГ: роль
управляючих компаній» (2016 р.); круглий стіл «Розробка стратегії розвитку
міста Харкова до 2020 року: Житлово-комунальне господарство, екологія,
інженерна інфраструктура та транспорт» (2016 р.); круглий стіл «Сучасний стан
управління житловими будинками Естонія‒Україна» (2016 р.); круглий стіл з
обговорення основних напрямів розвитку м. Харкова «Стратегії розвитку
молоді міста Харкова до 2020 року» (2016 р.); зустріч студентів з
представниками Департаменту територіального контролю Харкова та області
(2016 р.); робоче засідання «Стала енергетична політика як передумова
енергетичної незалежності територіальної громади Харківщини» (2016 р.);
Міжнародний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» (2016‒
2017 рр.); Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні вектори
педагогіки вищої школи» (2017 р.); лекція представника групи підтримки
України в Єврокомісії Бенедикта Херрманна (2017 р.); спільне засідання
технічної ради з енергозбереження Департаменту комунального господарства
Харківської міської ради і Всеукраїнської асоціації органів міського
самоврядування «Асоціація міст України» (2017 р.); семінар «Упровадження
досвіду країн ЄС щодо поводження з побутовими відходами в Україні:
проблеми та перспективи» (2017 р); тренінг «Організація ефективного
поводження з відходами: як діяти органам місцевого самоврядування» (2018 р);
Міжнародна конференція «Східно-Європейська конференція з дерев’яних
конструкцій» (2018 р.).
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3 МІЖНАРОДНЕ ПРОСУВАННЯ ТА ІМІДЖ УНІВЕРСИТЕТУ
3.1 Співпраця університету з іноземними партнерами
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова є членом Міжнародної асоціації університетів, мережі ЗВО
та шкіл державної служби в регіоні Східної та Центральної Європи.
У 2018 році Університет приєднався до підписантів Великої хартії
університетів. Цей документ окреслює фундаментальні принципи, якими мають
керуватись університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух
у світі, який швидко змінюється. Метою документа є відзначення
найважливіших цінностей університетських традицій і сприяння тісним
зв’язкам між університетами Європи. Підписуючи Хартію, університети
підтверджують свою належність до академічної співдружності, яка, долаючи
політичні та соціальні бар’єри, формує принципи інтеграції Європи в
суспільство, що надає всім громадянам необхідні права та свободи, забезпечує
різноманітні порівнювані й адекватні послуги у сфері культури, науки та освіти.
На кафедрі «Транспортні системи й логістика» євроаудиторами
організації ASIIN проводилася оцінка відповідності європейським стандартам
навчання бакалаврів напрямів підготовки «Транспортні технології» та
«Логістика». Така подія в університетах України відбувається вперше.
Кафедра «Архітектура будівель і споруд та дизайн архітектурного
середовища» підписала угоду з відповідною кафедрою Люблінського
політехнічного університету про видання подвійних дипломів.
Протягом 2012–2018 рр. Університет активно розвивав міжнародне
співробітництво, збільшуючи кількість міжнародних партнерів, угод та
проектів.
Загалом протягом 2011–2018 рр. в Університеті створено 8 центрів,
які спільно фінансуються або мають спільні проекти з іноземними
установами.
Напрями роботи центрів:
‒ налагодження міжнародної співпраці;
‒ організація мовних курсів;
‒ зустрічі студентів і співробітників Університету з сучасними відомими
діячами культури та науки;
‒ проведення культурних заходів.
3.1.1 Українсько-канадський вектор співпраці
14 вересня 2012 року Університет відвідав президент Канадського
коледжу англійської мови Джим Кларк. У рамках візиту відбулася зустріч з
ректором Університету. За результатами зустрічі на підставі раніше укладеного
договору про наміри був підписаний договір про співпрацю.
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Наступного року, 21 травня 2013 року, в Університеті було відкрито
українсько-канадський культурно-освітній центр. Щороку в Центрі
проводиться навчання з англійської мови на базі програми SMRT Канадського
коледжу англійської мови. Також проводяться зустрічі з представниками
посольства Канади в Україні та відбуваються спільні українсько-канадські
культурно-освітні заходи. За час роботи Центру Університет відвідали радник і
заступник посла Канади в Україні Грегорі Лемермайер, посол Канади в Україні
– Трой Лулашник, комерційний радник посольства Канади в Україні Клінтон
Мартін, представники навчальних закладів та громадських організацій Канади.
3.1.2 Українсько-польський вектор співпраці
10 вересня 2014 року за підтримки Генерального консульства Республіки
Польща в Харкові відкрито українсько-польський культурно освітній центр.
28–29 травня 2015 року за підтримки Генерального консульства
Республіки Польща в Харкові, Фундації Польсько-української співпраці ПАУСІ
та Європейського інституту нерухомості відбулася Міжнародна конференція
«Європейські стандарти економічного розвитку та їх упровадження в Україні.
Енергоефективність у міській політиці. Європейська перспектива».
Харківський національний університет міського господарства імені
О. М. Бекетова відвідала делегація з Польщі у складі 19 осіб.
Рішенням Ученої ради № 10 від 24 квітня 2015 року професору Лєшеку
Бальцеровичу урочисто присвоєно звання почесного доктора Харківського
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.
З 8 по 11 вересня 2015 року пройшли дні Польщі в Університеті, під час
яких відбулися виставка плакатів відомого польського фотохудожника Марека
Островського «Польща з висоти орлиного польоту»; відкриття бібліотеки
Українсько-польського культурно-освітнього центру; лекція на тему
«Досвід самоврядування в Польщі у 1990–2015 роки» Станіслава Кубеля –
старости Остролецького повіту, Польща; презентація українсько-польського
культурно-освітнього центру та навчання в Польщі; гра для студентів «Угадай
слово польською мовою».
15–16 квітня 2016 року за ініціативи ректора ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
професора В. М. Бабаєва був проведений Міжнародний симпозіум
«Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи».
13–15 вересня 2016 року проведено Дні Польщі в Університеті. Заходи
присвячені промоції співпраці з польськими партнерами та святкуванню другої
річниці
роботи
українсько-польського
культурно-освітнього
центру
Університету. У рамках заходів відбулася урочиста церемонія присвоєння
Генеральному Консулу Республіки Польща у Харкові Панові Янушу
Яблонському звання почесного доктора Університету.
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3.1.3 Українсько-китайський вектор співпраці
16 травня 2017 року за підтримки Інституту Конфуція Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна відбувся святковий концерт,
присвячений Дню китайської культури «Відкрий для себе Китай». У рамках
програми гості з Китаю презентували творчі номери та провели майстер-класи з
традиційних китайських ремесел: каліграфія, чайна церемонія, плетіння
вузликів, традиційне вирізання візерунків і з паперу. Усі бажаючі також змогли
ознайомитися з дихальною гімнастикою «Тайцзи».
03 жовтня 2017 року відбулася урочиста церемонія відкриття культурноосвітнього центру «Інститут Конфуція» Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова. У церемонії взяли
участь ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова В. М. Бабаєв, ректор Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна В. С. Бакіров, головний
спеціаліст відділу науки, вищої та професійної освіти департаменту науки та
освіти ХОДА Н. А. Сухорукова, директор Інституту Конфуція з китайського
боку Дін Шивен та директор Інституту Конфуція з українського боку
А. Н. Байназаров.
З 18.10.2017 у Центрі офіційно почали проводитися заняття з китайської
мови.
4 квітня 2018 року у рамках масштабного проекту «Бекетов Урбан Фест»
на «Ярмарку можливостей» представники Центру навчали відвідувачів
каліграфії та допомагали малювати ієрогліфи, а також розповіли про правила
стародавніх китайських настільних ігор.
30 травня 2018 року представники Університету на чолі з ректором узяли
участь в урочистостях з нагоди 10-ї річниці створення Інституту Конфуція
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та круглому
столі за участі делегації з Китаю.
26 вересня 2018 року в рамках проведення Дня іноземних мов
Університет відвідав директор Інституту Конфуція з китайського боку
Дін Шивен. Для студентів університету були проведені майстер-класи
традиційних китайських ремесел: каліграфія та чайна церемонія.
3.1.4 Українсько-чеський вектор співпраці
24 квітня 2018 року був підписаний меморандум Про співпрацю між
Харківською міською радою, Харківським національним університетом
міського господарства імені О. М. Бекетова та Південно-Моравським центром
міжнародної мобільності. Згідно з меморандумом, при Харківському
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
створено Чеський мовно-культурний центр.
25 вересня 2018 року в Університеті відкрито Чеський мовнокультурний центр. Мета роботи Центру – підтримка мобільності студентів,
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створення передумов для інтернаціоналізації закладів вищої освіти ПівденноМоравського краю та м. Харків.
З 18 жовтня 2018 року в Центрі офіційно почали проводитись заняття з
чеської мови.
3.1.5 Східний вектор співпраці
Активною є співпраця Університету і з країнами Азії. Приміром у 2016 р.
відкрито міжнародний українсько-ліванський центр, діяльність якого
спрямована на розширення співпраці з освітніми та науковими установами
Ліванської Республіки, обмін досвідом та виконання спільних проектів.
У рамках співпраці 8 листопада 2017 року Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова відвідала іноземна
делегація, яку очолив мер міста Сарафант Алі Хайдара Халіфе. Університет
було нагороджено грамотою за багаторічну співпрацю в розвитку академічних і
наукових відносин між Україною та Ліваном і грамотою від міської ради міста
Сарафант.
27 квітня 2018 року Університет відвідав надзвичайний і пПовноважний
посол Республіки Ліван в Україні Алі Дахер.
Окрім інших, у 2017–2018 навчальному році відкрито Арабський,
Азійський та турецький культурно-освітні центри. Робота центрів
спрямована на вирішення таких питань: соціалізація іноземців у стінах
Університету, організація культурного та національного дозвілля в
позанавчальний час, контроль академічної успішності та відвідування занять
студентами-іноземцями з боку батьків, підтримання зв'язків із випускниками
тощо.
3.2 Імплементація міжнародних проектів
Значущим складником міжнародної діяльності Університету є реалізація
міжнародних проектів. Протягом останніх семи років найвизначнішими з них
були такі:
1. Проект ЄС програми Темпус «Управління навколишнім
середовищем для екологічних навчальних планів», що реалізовувався з
15 жовтня 2010 по 14 жовтня 2013 рр. Мета та завдання проекту:
– підвищення конкурентноздатності професійної і дослідницької
екологічної освіти в університетах країн-партнерів на базі положень і методів
Болонського процесу;
– перегляд і оновлення навчальних планів із підготовки бакалаврів з
екології в університетах-партнерах, створення спільних магістерських і
докторських (PhD) програм за напрямом «Управління довкіллям»;
– розроблення механізмів оцінки та самооцінки, створення мереж за
участю фахівців-практиків і міжнародного академічного співробітництва.
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2.
Проект
ЄС
програми
Темпус
«Створення
мережі
міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримання та просування
студентських інноваційних проектів». Тривалість проекту: 15 жовтня 2012 –
14 жовтня 2015
Мета та завдання проекту:
– Розвиток інноваційної та підприємницької діяльності в країнахпартнерах шляхом підвищення креативності, конкурентноздатності та здатності
до працевлаштування випускників університетів, розширення співпраці між
університетами, інноваційними та інвестиційними компаніями для
комерціалізації знань;
– створення міжуніверситетських регіональних Start-Up-центрів та
інтерактивної мережі співпраці між членами консорціуму на базі міжнародного
академічного й професійного досвіду як платформи для реалізації інноваційних
ідей і технологій;
– модернізація навчальних планів студентів інженерних та
комп’ютерних спеціальностей шляхом розроблення методології, змісту та
навчальних матеріалів дисциплін з метою підвищення креативності та
компетентності щодо розвитку, презентації, просування інновацій;
– створення в країнах-партнерах системи навчання для підготовки та
перепідготовки тренерів, а також для слухачів програм з перепідготовки кадрів
у галузі розвитку інновацій.
Із травня 2013 по грудень 2014 року в Університеті реалізовувався
проект «Бізнес-інкубатор для студентів, викладачів та бізнесу».
Проект отримав фінансову підтримку МЗС Польщі. Мета проекту:
надання допомоги в організації власного бізнесу: від ідеї до отримання
прибутку й розвитку компанії. У рамках проекту протягом 2013–2014 рр.
5 бізнес–ідей студентів Університету отримали фінансування на
імплементування.
3 червня 2014 року в Харківському національному університеті міського
господарства імені О. М. Бекетова відбулося урочисте відкриття бізнесінкубатора в рамках реалізації проекту «Бізнес-інкубатор для студентів,
викладачів та бізнесу».
Із 14 по 19 жовтня 2013 року проходив робочий візит делегації
Університету в м. Краків, Польща. У рамках візиту була підписана угода про
співробітництво між Університетом та Гірничо-металургійною академією імені
Станіслава Сташиця, Краків, Польща
Бізнес–інкубатор продовжує свою діяльність та допомагає студентам
реалізувати власні бізнес–ідей. Більш детальна інформація про інкубатор за
посиланням http://kname.biz/
З липня по грудень 2015 року «Ефективне управління енергією –
перший крок до Зеленого університету». Мета проекту: зменшення
енергоспоживання в будівлях Університету до 10 % шляхом ефективного
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енергоменеджменту
та
зміни
поводження
персоналу
стосовно
енергоспоживання.
Проект реалізувався в партнерстві з громадською організацією
«Грінкубатор» та співфінансувався Міністерством закордонних справ
Республіки Польща в рамках програми польського співробітництва з метою
розвитку 2015 року.
За результатами проекту проведено енергоаудит будівель у
студентському містечку, упроваджено елементи системи енергозбереження та
закуплено необхідне обладнання для цього. Розроблено сайт проекту
http://green.kname.edu.ua за результатами створено спеціальну стратегічну
групу, яка продовжує впроваджувати енергоефективні проекти.
З лютого 2016 по січень 2018 року в Університеті впроваджувався
проект «Управління відходами в країнах з перехідною економікою» (WATRA)
у консорціумі з університетами Австрії, Німеччини та Білорусі, за фінансової
підтримки Австрійського агентства міжнародної мобільності і співробітництва
в галузі освіти, науки і досліджень.
Партнери проекту: Університет природних ресурсів та природничих
наук (BOKU), Відень, кафедра водних ресурсів, атмосфери та навколишнього
середовища, Інститут управління відходами, Харківський національний
університет міського господарства імені O. M. Бекетова (ХНУМГ), Центр
міжнародних відносин та освіти. Державна установа вищої професійної освіти
«Білорусько-російський університет» (БРУ), кафедра охорони здоров’я та
безпеки людини; Дрезденський технічний університет (TUD) Інститут
управління відходами та циркулярної економіки. Мета проекту: підтримання
довгострокового процесу реформування сектора управління відходами в
Білорусії та Україні шляхом зміцнення міжнародного співробітництва,
розвитку співпраці між університетами-партнерами та іншими зацікавленими
сторонами.
3. Проект ЄС програми «Еразмус+» «Розумний транспорт і
логістика для міст». Тривалість проекту 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020 рр.
Мета проекту: розроблення передової міждисциплінарної магістерської
програми «Розумний транспорт і логістика для міст» (Smart Transport and
Logistics for Сities) на рівні ЄС, орієнтованої на інтеграцію інтелектуальних
транспортних та інформаційних технологій в управлінні транспортними
системами міст і впровадженні їх в університетах України і Грузії – учасниках
проекту.
Завдання проекту: розробити та впровадити до завершення проекту
додаткові заходи, які будуть підтримувати підготовку студентів за
магістерською програмою «Розумний транспорт і логістика для міст» в
університетах України і Грузії відповідно до стандартів ЄС та Болонського
процесу, а саме:
– система підвищення кваліфікації викладачів в університетах України та
Грузії;
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– методологічний і технологічний супровід навчання студентів SmaLog;
– методологічне й технологічне забезпечення теоретичних засад програми
PhD SmaLog;
– міжнародна система забезпечення якості;
– мобільність студентів і викладачів, зокрема й віртуальна.
Окрім того протягом 2013–2016 рр. Університет реалізовував академічну
мобільність за проектом «Еразмус Мундус Infinity».
З 2016 року в рамках нової стратегії і програми ЄС «Еразмус+»
Університет здійснював академічну мобільність із шістьма університетами
шести країн членів ЄС, а саме:
– Технічний університет Острава, Чехія;
– Лодзінський технічний університет, Польща;
– Університет імені Арістотеля, Греція;
– Близькосхідний технічний університет, Туреччина;
– Університет Нової Гориці, Словенія;
– Естонський університет природничих наук, Естонія.
3.3 Візити партнерів та делегацій до Університету
До Університету завітали:
– 26 червня 2013 року делегація з Азербайджану, яка є учасником
проекту ЄС «Ініціатива з енергозбереження в будівлях у країнах Східної
Європи та Центральної Азії» (ESIB);
– 25 листопада 2015 року генеральний консул Генерального консульства
Німеччини в Донецьку д-р Детлеф Вольтер у рамках проекту «Торгівля
людьми. Захист і безпека»,
– 4 лютого 2016 року американська делегація у такому складі:
Лі Шварц – географ Департаменту США; Дуглас Річардсон – виконавчий
директор Асоціації американських географів; Мелінда Лайтурі – провідний
дослідник Офісу географії; Мет Гамільтон – представник Асоціації
американських географів; Раффі Баліан – директор Регіонального офісу з
питань охорони навколишнього середовища, науки, технологій та охорони
здоров’я. За результатами зустрічі Університету було запропоновано
долучитися до реалізації проекту Secondary cities, спрямованого на створення
ГІС–систем на випадок надзвичайних ситуацій у м. Харків;
– 4 березня 2016 року Генеральний секретар Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи пан Андреас Кіфер. Високому гостю було
присвоєно звання почесного доктора Університету;
– 10 березня 2016 року професор Лаел Дж. Кауффман, стипендіат
програми Фулбрайт (США) в Україні, який прочитав лекцію на тему «Методи
ефективного використання інклюзивної освіти». Це був уже другий візит пана
Кауфмана в Університет На підставі вивченого досвіду в Університеті
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розпочалася робота з підготовки викладання студентам із обмеженими
можливостями;
– 6 квітня 2016 року керівник по роботі з закладами освіти Microsoft
Наталія Дорош та радник із питань преси, освіти й культури посольства
Сполучених Штатів Америки Конрад Тенер. 12 квітня того ж року відбулася
відкрита зустріч щодо Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні –
SAIUP з радником з питань преси, освіти й культури посольства Сполучених
Штатів Америки Конрадом Тернером. Як наслідок Харківський національний
університет міського господарства імені О. М. Бекетова був запрошений
долучитися до проекту з академічної доброчесності, що реалізується
Американськими радами за участі Міністерства освіти і науки України та за
підтримки посольства Сполучених Штатів;
– 23 серпня 2016 року з офіційним візитом Генеральний секретар
Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, почесний доктор
Університету пан Андреас Кіфер. У рамках візиту пан Андреас Кіфер прочитав
лекцію щодо спільних проблем, на які наражаються місцеві й регіональні
органи влади в Європі, установи та мережі місцевих і регіональних органів
влади на європейському рівні. Під час лекції Андреас Кіфер розповів студентам
про роботу Конгресу місцевих та регіональних влад;
– 22 та 23 вересня 2016 року в рамках тижня Німеччини в Харкові:
доктор Марк Каммербауер (Німеччина), який презентував лекцію щодо
міського та сільського простору, їх розвитку та взаємодії. 23 вересня відбувся
круглий стіл за участю професора Флоріана Фішера (Німеччина) та
професорсько-викладацького складу й студентів факультетів АДОМ та
будівельного;
– 24 вересня 2016 року коли ХНУМГ ім. О. М. Бекетова відкривав «Ніч
Науки» у Харкові, почесний гість – Генеральний консул Федеративної
Республіки Німеччина в Донецьку Вольфганг Мессінгер;
– 29 вересня 2016 року в рамках Тижня Німеччини в Харкові почесний
президент Асоціації шотландського громадського транспорту, почесний голова
рад університетів Уельса й Стратклайду, експерт в галузі регіональної
політики, професор університета м.Тюбінген Крістофер Харві;
– 04 листопада 2016 року професор університету Roanoke (USA) та
стипендіат програми Fulbright Scholar (the USA) Марта Кухар (удруге) з
відкритою лекцією «Забезпечення академічної доброчесності»;
– 24 листопада 2016 року робоча зустріч ректора Університету
В. М. Бабаєва, деканів, завідувачів кафедр, викладачів ХНУМГ
імені О. М. Бекетова з польськими колегами – канцлером Люблінської
політехніки і одночасно директором Центру програми східного партнерства
Вєславом Сікорою та головою приймальної комісії Павлом Комадом;
– 15 грудня 2016 року професор Вроцлавського університету Аґнєшка
Матусяк. У рамках візиту відбулася робоча зустріч пані Аґнєшки Матусяк з
науковцями кафедри історії, були окреслені перспективи розширення спільної
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академічної діяльності в таких напрямах: розроблення спільних навчальних
програм із підготовки аспірантів за спеціальністю «Історія», проведення
науково-практичної конференції щодо стану та перспектив гуманітаристики в
сучасному європейському науково-освітньому просторі;
– 07 березня 2017 року представник Групи підтримки України в
Єврокомісії Бенедикт Херрманн, який ознайомив із власними соціологічними
дослідженнями розповів про своє бачення розвитку та впровадження реформи
децентралізації в Україні, європейський досвід реформи, а також дав конкретні
поради територіальним громадам щодо їх діяльності;
– 24 березня 2017 року пан Лукаш Кочмарек, декан Механічного
факультету Лодзінської Політехніки. У рамках візиту обговорено програму
подвійного диплома між університетами;
– 25-27 квітня 2017 року доктор Марк Каммербауер, професор Флоріан
Фішер і група студентів Нюрбергського технічного університету в рамках
спільного проекту «ЗУСТРІЧ АРХІТЕКТУРНИХ НАПРЯМІВ». У рамках
візиту проведено міжнародний воркшоп із реконструкції майдану Небесної
сотні, обговорено концепції пам’ятника та формування публічного простору на
майдані;
– 25 травня 2017 року Олена Прусіновська та Ева Романовська з
презентацією програми Study Tours to Poland – навчальні візити до Польщі
студентів, молодих спеціалістів і професіоналів із країн Східної Європи;
– 1 листопада 2017 року доктор з економіки Кетрін Нанц та доктор,
доцент з бізнес-етики, директор Центру прикладної етики Девід Шмідт
(університет Ферфілда, США), а також координатори проекту сприяння
академічної доброчесності у Києві;
– 8 листопада 2017 року іноземна делегація на чолі мером міста
Сарафант Алі Хайдара Халіфе. У рамках зустрічі відбулася церемонія
присвоєння засновнику міжнародного лівансько-українського центру
Хаммуду Алі Тахрану звання почесного доктора Університету. Зі свого боку,
Університет було нагороджено грамотою за багаторічну співпрацю в рамках
розвитку академічних і наукових відносин між Україною і Ліваном та грамотою
від міської ради міста Сарафант.
– 27 квітня 2018 року надзвичайний і повноважний посол Республіки
Ліван в Україні Алі Дахер. У рамках візиту повноважний посол Республіки
Ліван в Україні відвідав міжнародний українсько-ліванський центр,
ознайомився з сучасними лабораторіями Університету і новим засобами роботи
з іноземними студентами – «єдиним вікном» адміністративних послуг.
– 5 жовтня 2018 року Франк Дієвич – ректор Франкфуртського
університету прикладних наук. Мета візиту – зустріч із Ректором Університету,
знайомство з вишем, а також обговорення питань щодо подальшого
співробітництва університетів.
1. 22 травня 2015 року в рамках проведення Генеральної асамблеї
асоціації міст-володарів призу Європи в Університеті відбулася Міжнародна
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конференція «Відновлювальні джерела енергії та боротьба зі змінами клімату».
Під час конференції делегати з шести різних країн – учасниці Генеральної
асамблеї асоціації міст-володарів призу Європи ознайомилися з практичними
розробками вчених Університету у сфері поновлюваних джерел енергії,
розвитку альтернативної енергетики, комплексної оптимізації систем тепло-,
електропостачання та освітлення міст, підходів до безпеки міста. За
результатами конференції була прийнята резолюція конференції щодо
актуальності питань збереження довкілля та подальшої необхідності розробки
та впровадження в практику альтернативних джерел енергії.
2. 19 вересня 2016 року на базі кафедри геоінформаційних систем,
оцінки землі та нерухомого майна відбувся перший робочий день семінару за
проектом Secondary Cities. Kharkiv. Цей проект реалізовувався в Харкові за
підтримки Американської асоціації географів і Держдепартаменту США.
3. 25 травня 2017 року відбулося святкування Дня Європи. У рамках
проведення заходу відбулася вікторина щодо ознайомленості з історією та
культурою країн ЄС, вручено сертифікати слухачам курсу «Польська мова» та
за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Харкові відкрито
Польський кіноклуб;
4. 23 червня 2017 року проведено семінар «Упровадження досвіду країн
ЄС щодо поводження з побутовими відходами в Україні: проблеми та
перспективи».
5. 18 грудня 2017 року в Музейному комплексі Університету відбулася
презентація календаря «Видатні поляки і Харків – 2018». Календар
підготовлено та видано за підтримки Генерального консульства Республіки
Польща в Харкові, керівником проекту стала Любов Жванко – професор,
доктор історичних наук, директор українсько-польського культурно-освітнього
центру Харківського національного університету міського господарства імені
О. М. Бекетова.
6. 20 лютого 2018 року в Харківському національному університеті
міського господарства імені О. М. Бекетова відбулася презентація програм
імені Фулбрайта в Україні – стипендійних програм для студентів, аспірантів,
молодих науковців щодо навчання, стажування, наукові дослідження в
університетах США. З презентацією виступила координатор програми
А. М. Пасенко.
7. 16 березня 2018 року між Харківським національним університетом
міського господарства імені О. М. Бекетова та Харківським регіональним
центром оцінювання якості освіти укладено «Угоду про партнерство щодо проведення міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA-2018».
8. 24 квітня 2018 року було підписано меморандум про співпрацю між
Харківською міською радою, Харківським національним університетом
міського господарства імені О. М. Бекетова та Південно-Моравським центром
міжнародної мобільності. Згідно з меморандумом, при Харківському
національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
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створено чеський мовно-культурний центр.
9. 12 травня 2018 року відбулася презентація польських стипендіальних і
наукових програм. Випускники польських програм презентували програми та
власний досвід участі в них. Найкращі студенти курсів польської мови
українсько-польського культурно-освітнього центру Університету отримали
сертифікати зі знання мови від консула-аташе Генерального консульства
Республіки Польща в Харкові.
За останні 7 років в Університеті активно реалізовувалися міжнародні
проекти.
3.4 Міжнародна академічна мобільність студентів, аспірантів, докторантів,
науково-педагогічних і наукових працівників Університету
Протягом останніх років спостерігалася тенденція до збільшення кількості
відряджень студентів і викладачів Університету. Динаміка відряджень наведена
нижче.
2011/2012
54 викладачів, аспірантів і студентів представляли Університет у
16 країнах світу.
2012/2013
75 викладачів, аспірантів і студентів – у 19 країнах світу.
2013/2014
100 викладачів, аспірантів і студентів представляли наш Університет у 18
країнах світу.
2014/2015
139 викладачів, 99 студентів – у 21 країні світу.
2015/2016
178 викладачів, 129 студентів – у 17 країнах світу.
2016/2017
50 викладачів, 157 студентів – у 17 країнах світу
2017/2018
54 викладачів, 131 студент – у 16 країнах світу
Прийом зарубіжних викладачів, науковців і студентів є вагомим
показником інтернаціоналізації Університету:
2011/2012
За звітний період Університет відвідали 43 викладачі й науковців з семи
країн світу.
2012/2013
За звітний період Університет відвідали 48 викладачів і науковців із
шістнадцяти країн світу.
2013/2014
За звітний період Університет відвідали 34 викладачі й науковців з
дев’яти країн світу.
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2014/2015
За звітний період Університет відвідали 49 викладачів і науковців із
одинадцяти країн світу.
2015/2016
За звітний період Університет відвідали 57 викладачів і науковців із
чотирнадцяти країн світу, на 8 осіб більше порівняно з минулим роком.
2016/2017
Усього за звітний період Університет відвідали 33 викладачі та науковці з
шістнадцяти країн світу. Цей показник знизився і минулого року становив
57 викладачів з чотирнадцяти країн світу.
2017/2018
Усього за звітний період Університет відвідали 9 викладачів та науковці з
чотирьох країн світу.
3.5 Підготовка іноземних студентів
Організація набору та прийняття іноземних громадян на навчання до
Університету проводиться в межах ліцензованих обсягів за всіма
акредитованими спеціальностями. Традиційно найбільшим попитом серед
іноземних студентів користуються архітектурно-будівельні спеціальності.
Приміром, на сьогодні близько 90 % іноземних студентів навчаються на
спеціальностях «Архітектура» та «Промислове і цивільне будівництво».
Наразі в Університеті навчаєтеся понад 300 студентів-іноземців з 20 країн
світу. На денній формі більшість контингенту становлять представники
арабських країн: Марокко, Ліван, Єгипет, Йорданія; на заочному відділені
переважно навчаються громадяни країн близького зарубіжжя – Азербайджан,
Туркменістан.
Загалом за останні роки спостерігалася тенденція до зменшення
контингенту іноземних студентів, як в Університеті, так і в Україні загалом. Ця
обставина пов’язана, насамперед з проведенням антитерористичної операції в
Україні. Проте потрібно зазначити, що протягом останнього ріку спостерігалася
тенденція до збільшення набору контингенту іноземних студентів на перший
рік навчання: досягнуто межі – кількість першокурсників-іноземців
перевищила кількість випускників на рівні бакалавріату, що певною мірою
свідчить про позитивні прогнози щодо збільшення контингенту іноземних
студентів загалом.
Одним із найпріоритетніших напрямів навчання іноземців в Університеті є
викладання іноземною мовою. У 2016/17 навчальному році запроваджено
підготовку бакалаврів англійською мовою за фахом «Промислове та цивільне
будівництво». Набрано першу групу англомовних студентів з 14 осіб –
громадян Лівану, Сирії, Єгипту. Упровадження в навчальний процес
англійської форми підготовки спричинило підвищення інтересу серед
іноземних абітурієнтів – у 2017/2018 н.р. розпочато викладання англійською за
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фахом «Архітектура», а загальний набір англомовних студентів в цьому році
склав уже 65 % (20 % – архітектура, 45 % – будівництво). Це спонукало
приділити особливу увагу розвиткові викладання англійською мовою на
бакалаврському рівні для студентів – іноземних громадян: розширено
навчально-методичну базу дисциплін; удосконалено положення щодо
матеріального заохочення викладачів; проводилася робота щодо адаптації
англомовних студентів у середовищі Університету тощо.
На початку 2017 року Вченою радою Університету була розроблена та
прийнята нова концепція роботи зі студентами – іноземними громадянами. У
процесі реалізації концепції вирішено низку важливих соціально-побутових та
організаційних питань, які поліпшили навчання та перебування студентівіноземців у стінах Університету:
– окрім ліванського створено арабський, азійський і турецький культурноосвітні центри;
– змінено локації факультету щодо роботи з іноземними студентами в
стінах Університету. Наразі факультет розташовано в центральному корпусі,
структурні підрозділи реорганізовано та створено «єдине вікно» надання
адміністративних послуг де студенти-іноземці мають змогу отримати всі
необхідні послуги;
– проведено капітальний ремонт у гуртожитку для іноземців, кожен з
дев’яти поверхів обладнано десятьма камерами відеоспостереження, які
цілодобово працюють в он-лайн режимі, встановлено електронну пропускну
систему, що забезпечило умов проживання та безпеки студентів-іноземців;
– розроблено контент нового сайту факультету, який вирізняється якістю
як структури, так і наповнення. Сайт розроблено дотриманням сучасних
стандартів і вимог до електронних ресурсів провідних вишів;
– створено «Електронний довідник студента» у вигляді мобільного
додатка, корисного як для іноземних, так і для українських студентів. Додаток
доступний на різних мовах містить багато корисної інформації для студентівпершокурсників;
– розроблено та імплементовано новий комплекс договорів із надання
іноземному студенту освітньої послуги, що гарантує збереження прав
студентів, фірм-партнерів та Університету на всіх стадіях їх відносин, що
забезпечило мінімізацію фінансової заборгованості студентів і відповідальності
всіх сторін;
– задля популяризації бренду Університету за кордоном розроблено
лінійку
стилістично
узгодженої
іміджевої
продукції,
яка
може
використовуватися як з рекламного так і з практичного метою.
Узагальнюючи викладене вище можна зробити висновок про те, що
негативні тенденції щодо зменшення контингенту іноземних студентів,
пов’язані з військово-політичною ситуацією в Україні вже подолано. Про це
свідчить збільшення кількості прийнятих на перший курс та зміцнення зв’язків
із посольствами країн, зацікавлених у співробітництві з Університетом.
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4 РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРА ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
4.1 Доуніверситетська освіта
Робота щодо залучення до вступу в Університет абітурієнтів і
профорієнтаційна діяльність проводилася на базі Центру доуніверситетської
освіти і кар’єри, який є структурним підрозділом Харківського національного
університету міського господарства імені О. М. Бекетова та створений згідно з
рішенням Вченої ради Університету.
За останні сім років сам Центр зазнав структурних змін: із двох
підрозділів (підготовчих курсів та Центру працевлаштування) спочатку було
створено Центр довишівської підготовки, а потім реорганізовано його в Центр
доуніверситетської освіти і кар’єри.
Центр об’єднує підготовчі курси (вечірня та заочна (дистанційна) форми
навчання), школу «Мер міста» для лідерів учнівського самоврядування шкіл
міста Харкова та Харківської області, а також школи розвитку за різними
напрямами підготовки. Результати роботи Центру подано табл. 4.1
Таблиця 4.1
Базові показники роботи Центру доуніверситетської освіти і кар’єри
за звітний період
Найменування показника

Одиниця
виміру

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість
шкіл

0

7

7

9

15

15

18

Кількість
слухачів

0

70

95

125

182

300

350

Кількість
учасників

100

110

120

120

150

250

290

Кількість
дистанційних шкіл

0

0

0

0

1

9

9

відсоток

0

0

0

10 %

50 %

70 %

70 %

Кількість
виїзних
шкіл

0

0

0

0

2

10

10

Кількість
предметів

8

9

9

9

9

9

9

1 Кількість шкіл розвитку
для учнівської молоді на
базі випускових кафедр
2 Кількість слухачів шкіл
розвитку за напрямами
3 Кількість
учасників іміджевої школи
для учнівської молоді
«Мер міста»
4 Кількість дистанційних
шкіл розвитку для
учнівської молоді
5 Питома вага провідних
викладачів, що
викладають у школах
розвитку для учнівської
молоді
6 Кількість виїзних шкіл
розвитку учнівської
молоді за напрямами
підготовки Університету
7 Кількість предметів на
підготовчих курсах
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Продовження табл. 4.1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 Забезпеченість
підготовчих курсів
дистанційними курсами
9 Підготовчі курси для
школярів «Рисунок», груп
10 Підготовчі ІТ- курси
11 Кількість
індивідуальних
консультацій із
конкурсних робіт МАН та
інших конкурсів різного
рівня
12 Кількість олімпіад для
учнів
13 Кількість конкурсів,
турнірів для школярів,
зокрема міського рівня на
базі Університету
14 Кількість
психологічних тренінгів
для учнівської молоді,
студентів та
співробітників
Університету
(індивідуальні
консультації)
15 Проведення
відеоконференцій для
учнів шкіл:
- профорієнтаційних;
- тематичних
16 Організовані виїзди
викладачів у райони
області
17 Гурткова робота на базі
кафедр
18 Проведення
Всеукраїнських олімпіад
ВНЗ

Кількість
дистанційн
их курсів

0

0

0

0

1

3

4

Групи

0

0

0

0

0

3

6

Групи

0

0

0

0

0

1

3

Кількість
консультацій

0

0

0

0

12

15

17

Кількість
олімпіад

0

0

0

0

0

2

4

Кількість

0

0

0

3

3

3

4

Кількість

0

0

0

0

2

5

6

Кількість
шкіл

0

0

0

0

7

7

7

Кількість
виїздів

0

0

0

0

0

10

18

Кількість
гуртків

0

0

0

0

0

1

2

Кількість
олімпіад

0

0

0

0

0

2

4

Школи розвитку, започатковані Центром доуніверситетської освіти і
кар’єри у 2012 році, проводять провідні викладачі відповідних кафедр, а саме:
«Юний економіст-дослідник», «Молодий будівельник», «Юний еколог»,
«Юний архітектор», «Дизайн світла», «Юний готельєр», «Майстерня
управлінця», «Бізнес-розвідник», «Молодий економіст», «IT-school», «Юний
геоінформатик і управлінець нерухомістю» та інші.
Протягом 2012–2018 рр. щорічно в підрозділах Центру доуніверситетської
освіти і кар’єри навчалося від 1 000 до 1 100 учнів (у 2017/2018 н.р. – близько
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1 100). Для учнів, які готуються до ЗНО за дистанційною формою, проводяться
сесії та консультації з предметів ЗНО в режимі on-line. Протягом звітного
періоду здійснювалася підготовка до творчого конкурсу (курс рисунок) та
підготовка до ЗНО з різних предметів на курсах різної тривалості (7 місяців,
5 місяців, 3 місяці) та різних форм навчання(очної та заочної (дистанційної)).
Кількість слухачів на підготовчих курсах та кількість начальних груп
змінювалися протягом звітного періоду (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Кількість слухачів підготовчих курсів за звітний період
Об’єктивними причинами зменшення кількості слухачів є зменшення
загальної кількості абітурієнтів у країні загалом, починаючи з 2016–2017 н.р.,
зняття приймальною комісією Університету додаткових балів за підготовку на
підготовчих курсах для спеціальностей, що потребують особливої підтримки.
Однак почастішали випадки звернень щодо проходження підготовки до вступу
на підготовчих курсах випускників минулих років загальноосвітніх шкіл,
розширилась кількість предметів, які викладаються на підготовчих курсах (рис.
4.2).

Рис.4.2. Кількість слухачів за предметами за звітний період
(денна та вечірня форма навчання)
На підготовчих курсах щорічно навчаються близько 200 абітурієнтів.
Щорічно більше 68 % випускників підготовчих курсів стають студентами
Університету (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Відсоток вступників в Університет із слухачів підготовчих курсів за
спеціальностями за звітний період
4.2 Робота з обдарованою учнівською молоддю
Особливістю профорієнтаційної роботи в Університеті є орієнтація на
роботу не лише зі старшокласниками, але й якомога раннє залучення учнів до
занять у школах розвитку та участі їх у заходах. У цьому напрямі зосереджено
діяльність школи «Юний архітектор» та ІТ- школи, які поглиблюють освіту
обдарованих дітей (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Кількість груп у школах для молодших школярів за звітний період
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З 2017 р. проводяться Всеукраїнські олімпіади вищого навчального
закладу. У 2017 р. започатковано тільки 2 олімпіади – математики та біології, у
яких взяли участь 23 абітурієнти, у 2018 році розроблено Положення та
збільшено кількість олімпіад до 4 з таких предметів: математика, фізика,
біологія та географія. Кількість учасників зросла до 147 (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Кількість учасників Всеукраїнських олімпіад вищого
навчального закладу по предметах за звітний період
У рамках профорієнтаційної роботи протягом звітного періоду було
проведено ряд екскурсій для учнів і викладачів міста Харкова, Харківської,
Донецької областей.
Протягом 2012–2018 рр. викладачами підготовчих курсів розроблено та
видано навчально-методичні посібники для учнів дистанційних шкіл,
розроблено курси Moodl з базових предметів для підготовки до ЗНО та курси
для дистанційного етапу олімпіад для абітурієнтів.
У травні щорічно проводиться підсумкове засідання школи розвитку «Мер
міста», де учні репрезентують свої проекти, беруть участь у наукових
дискусіях. Протягом 2012–2018 рр. 726 учнів репрезентували на конференціях
258 доповідей. Науковими керівниками учнів були викладачі, аспіранти
Університету. У 2018 р. кращі наукові роботи 40 школярів були надруковані в
наукових збірниках
Для обдарованих дітей організовано спеціальні групи підготовки до
олімпіад, турнірів і конкурсів різного рівня. Центр тісно співпрацює з науковометодичним педагогічним центром Департаменту освіти Харківської міської
ради.
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Однією з форм профорієнтаційної роботи Центру стала організація і
проведення на базі Університету міського турніру з основ інформатики для
учнів 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова, турніру
юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9–11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів. Центр сприяв організації та проведенню науковопрактичного конкурсу «Основи безпеки життєдіяльності» для учнів
10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У 2018 р. започатковано
конкурс «Юний економіст» для школярів міста та області.
Протягом звітного періоду проведено понад 20 університетських Днів
відкритих дверей.
Університет тісно співпрацює з Харківським територіальним відділенням
Малої академії наук України. Позитивну динаміку розвитку Харківського
територіального відділення МАН України підтверджує той факт, що команда
Харківської області випереджає всі територіальні відділення України.
Високому рівню учнівських науково-дослідних робіт сприяє участь викладачів
Університету в роботі МАН. Протягом багатьох років щорічно близько
10 викладачів працюють у журі конкурсу, близько 17 викладачів Університету
та науковців є науковими керівниками учнів – учасників МАН.
Центр доуніверситетської освіти і кар’єри працює також як
інформаційний центр приймальної комісії, надаючи відвідувачам консультації
щодо факультетів, спеціальностей та умов вступу в Університет.
Започатковано нові проектні форми роботи з учнівською молоддю:
‒ у 2018 році розпочала роботу Онлайн Школа абітурієнта;
‒ підписано угоду з Харківським регіональним Центром оцінювання
якості освіти про співпрацю у проведенні міжнародного моніторингового
дослідження якості освіти PISA-2018;
‒ впроваджено проект «Весняні канікули з ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»;
‒ уперше розроблено та підписано договори щодо створення бази для
проведення навчальної практики для учнів загальноосвітніх шкіл;
‒ у 2018 р. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова призначено координатором щодо
впровадження Програми взаємодії ВНЗ – ЗНЗ (Золочівський район);
‒ започатковано виїзди викладачів Університету в райони області;
‒ у 2018 р. уперше учасниками міжнародних конференцій, які
проводилися на базі Університету, стали учні – слухачі Шкіл розвитку. За
результатами участі кращі тези учнівських виступів увійшли до наукових
видань;
‒ підписано угоду та розширено співпрацю з КЗ «Харківська Мала
Академія Наук» Харківської області, у 2018 р. організовано гурткову роботу
кафедрами ЗА та ГІС;
‒ укладаються угоди про співпрацю з навчальними закладами міста та
області;
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‒ вперше учні – випускники ЗОШ м. Покров Дніпропетровської області
отримали від міської влади сертифікат на забезпечення першим робочим
місцем умови отримання вищої освіти у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
4.3 Перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців
міського господарства
Навчання людини не закінчується після отримання вищої освіта, а
продовжується протягом усього життя. Це напрям роботи Центру підвищення
кваліфікації ННІ ПОЗДН та ПК. До навчання залучаються як провідні фахівці
підприємств міського господарства, так і студенти Університету.
Починаючи з 2011 р. на замовлення Департаменту житлового
господарства м. Харкова підготовлено 1 187 фахівців за напрямом «Організація
та управління діяльністю ОСББ», зокрема 130 осіб з інших регіонів України
(м. Полтава, м. Одеса, м. Сєверодонецьк, м. Чугуїв, м. Ізюм).
Важливим чинником у житті людини є якість питної води. Сучасні
методики аналізу й контролю якості води обговорювалися на заняттях
фахівцями водоканалів із різних областей України (Харківської,
Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Кіровоградської).
Щорічно проводиться навчання з працівниками виконавчих органів та
депутатів Харківської міської ради щодо виконання Комплексної програми
розвитку місцевого самоврядування в м. Харків на 2012–2020 рр. обсягом
100 осіб; за темами «Упровадження гендерних підходів у діяльність місцевого
самоврядування», «Децентралізація в Україні: переваги та недоліки», «Наукові
аспекти екологічно безпечного природокористування» «Розвиток земельних
відносин на сучасному етапі земельної реформи».
У Центрі проводиться атестація працівників підприємств –
КП «Харківські теплові мережі», КП «Жилкомсервіс», КП «Харківобленерго»
та інших організацій:
– із питань охорони праці (100осіб на рік);
– із правил експлуатації теплових установок (50 осіб на рік).
Для успішної реалізації дистанційної освіти проводяться заняття з
викладачами Університету за програмою Moodle (320 осіб з 2012 року).
На курсах іноземних мов (англійська та польська) протягом року
навчається в середньому 55осіб за місяць. Викладачі та аспіранти Університету
успішно склали міжнародний іспит з англійської мови Кембріджського
університету. Мовні курсі з вивчення російської мови для іноземних громадян
відвідали 47 осіб.
Спільно з представництвом «Шелл Експлорейшн енд продакшн Юкрейн»
виконано договір на проведення занять із працівниками житлово-комунальних
господарств Харківської області за темою: «Міжнародні стандарти з охорони
праці». Вартість проекту становила – 112,500 тис. грн.
90

У Центрі підвищення кваліфікації започатковано нові напрям роботи:
підвищення кваліфікації з курсу «Організація діяльності з управління
багатоквартирним будинком (група будинків)» – навчено 40 осіб (м. Харків) та
атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного
володіння державною мовою (518 осіб). Протягом 2015/2016 н.р. в ЦПК були
проведені заняття «Монтаж ліній
електропередач самоутриманими
ізольованими проводами» Упродовж занять слухачі відвідали лабораторний
комплекс навчально-виробничого центру «Сучасні технології в енергетиці» на
базі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
Укладено угоду з Національним агентством України з питань державної
служби щодо підвищення кваліфікації державних службовців за напрямом
«Управління фінансами» у кількості 80 осіб до кінця 2018 року.
Розпочато роботу щодо професійної атестації осіб, які мають намір
провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження
інженерних систем (затверджено Положення про атестаційну комісію та її
персональний склад, підготовлені освітньо-професійні програми за цими
напрямами, розробляється відповідний розділ на сайті Університету).
5 НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова є навчальним, науковим,
інформаційним та культурно-просвітницьким підрозділом Університету, що
забезпечує якісне й оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне
обслуговування користувачів. На сучасному етапі розвитку бібліотека
забезпечена сучасним програмним і технічним забезпеченням; кваліфікованим і
готовим до змін персоналом; що впроваджує світові та розробляє власні
інновації ретельно продуману організацію роботи та стратегію розвитку, що
увійшла до «Стратегічного плану ХНУМГ ім. О. М. Бекетова на
2016‒2020 рр.».
Матеріально-технічна база бібліотеки постійно модернізується і
розширюється. Упродовж 2012–2018 рр. значно збільшився комп’ютерний парк
бібліотеки ‒ із 50 машин до 96. Було придбано принтер, ноутбук. Проведено
роботи щодо підвищення ефективності парку комп’ютерів наукової бібліотеки:
‒ на 32 комп’ютерах (попередньо придбаних) оновлено та збільшено
оперативну пам’ять ‒ з 0,5 і 1 Гб до 2 Гб;
‒ виконано перехід каналу звʼязку з глобальною мережею Інтернет на
оптоволоконний канал, що забезпечило збільшення швидкості Інтернету для
користувачів з 20 Мбіт/с до 96 Мбіт/с.
У серпні 2016 р. у читальному залі №1 було встановлено проектор
Acer-X-122 та екран AV Screen 3V100. Обладнання уможливило проведення
конференцій, семінарів та культосвітніх заходів, занять із підвищення
кваліфікації працівників бібліотеки, лекцій та тренінгів для студентів.
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Із метою забезпечення належного збереження фондів бібліотеки в
книгосховищах та у двох читальних залах виконано всі заплановані за звітній
період ремонтні роботи (близько 1 000 м2). Було виконано ремонт та
переобладнано приміщення для зберігання фонду рідкісних і цінних видань.
Автоматизація бібліотечних процесів та впровадження нових
інформаційних технологій уможливили значне розширення сфери послуг у
бібліотеці:
‒ 2012 рік – розпочато процес штрих-кодування кожного екземпляра
книги, занесення інформації про книгу до ПЗ Коха, створення запису для
електронного каталогу; читальні зали мають Wi-Fi‒доступ;
‒ 2013 рік – створення електронного формуляра та автоматизована
видача книг студентам 1 курсу на абонементі навчальної літератури;
‒ 2014 рік – автоматизована видача книг на абонементах бібліотеки всім
категоріям користувачів;
‒ 2015 рік – автоматизована видача книг користувачам читальних залів
бібліотеки;
‒ розпочато процес ведення сумарної та інвентарної книги в
електронному форматі;
‒ 2017 рік – електронне замовлення документів;
‒ 2018 рік – електронна доставка документів.
У період з 2012 по 2018 рр. не змінювалася загальна площа бібліотеки, що
становить 2 800 м2, загальна кількість посадкових місць у читальних залах –
540, кількість абонементів ‒ 4, читальних залів ‒ 7.
Доступність інформації для науковців і студентів ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова досягається бібліотекою шляхом максимального розкриття
фондів і наближення їх до користувачів через вільний і необмежений доступ до
всіх друкованих та електронних видань (табл. 4.2). З метою розширення
бібліотечно-інформаційних послуг фахівцями бібліотеки Університету було
проведено дослідження «Маркетингова діяльність бібліотек».
Таблиця 4.2
Фонд наукової бібліотеки 2012‒2017 рр.
2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

Загальна кількість 929 128 907 085 894 572 890 660 885 492 881 352
примірників
‒ зокрема книг,

902 679 880 068 866 618 863 744 859 442 854 097

‒ зокрема
періодичних
видань

23 697

24 067

24 326
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22 553

21 513

22 558

На сьогодні книжковий фонд бібліотеки становить 881 352 друковані
одиниці, що на 47 776 примірників менше, ніж у 2012 році. Зменшення цього
показника відбулося через наявність у фонді морально ‒ застарілої літератури,
яка не відповідає вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності,
планів і програм кафедр Університету та рекомендується ними до списання, а
також відсутністю нової навчальної літератури державною мовою у
видавництвах, книжкових магазинах із дисциплін, що викладаються в
Університеті.
Зменшилась кількість надходжень до фонду бібліотеки друкованих праць
науковців Університету, однак істотно розширено можливості для студентів
користуватися електронними версіями навчальної, наукової та методичної
літератури внаслідок їх розміщення у вільному доступі в Цифровому
репозиторії Університету, обсяг якого за 2012–2017 рр. збільшився на
17 818 документів (табл. 4.3).
Таблиця 4.3
Кількість документів у цифровому репозиторії Університету
(2012‒2017 рр.)
Кількість
документів

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

20 460

26 518

29 500

32 343

34 391

37 275

Упродовж звітного періоду зменшився показник кількості користувачів
бібліотеки (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Кількість користувачів наукової бібліотеки 2012‒2017 рр.
Усього користувачів за
єдиним обліком,
зокрема віддалених
авторизованих
користувачів

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

15 157

13 654

12 300 11 697

11 241

10 384

1 430

1 907

2 118

7 076

7 181

12 586

Зменшення кількості користувачів пов’язано зі скороченням контингенту
студентів Університету.
Бібліотека має змогу виконувати замовлення сторонніх користувачів
близького та далекого зарубіжжя внаслідок унікальності фонду для фахівців
житлово-комунальної, будівельної галузі, краєзнавців та тих, хто цікавиться
архітектурною історією нашого міста, а також участі в проекті «Єдина картка
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читача». Значно збільшилися показники обслуговування користувачів за
міжбібліотечним абонементом та показники електронної доставки документів.
У період з 2012 по 2018 рр. внаслідок використання вільного програмного
забезпечення Коха у бібліотеці автоматизовано всі процеси.
У березні 2015 р. на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти–2015»
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова було нагороджено золотою медаллю та відзначено
дипломом І ступеня у номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального
закладу» за інноваційну розробку «Упровадження вільного програмного
забезпечення Koха для автоматизації бізнес-процесів бібліотеки вищого
навчального закладу».
З 2015 р. бібліотека здійснює аналітичний розпис статей, які додаються до
електронного каталога. Наразі електронний каталог налічує 130 623 записів
(табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Кількість бібліографічних записів в електронному каталозі
наукової бібліотеки 2012‒2017 рр.
2012 р.

Кількість записів
Кількість уведених
записів за рік

2013 р.

2014 р.

71 016 79 361

87 925

107 956 119 261 130 626

9 451

8 564

20 031

8 345

2015 р.

2016 р.

11 305

2017 р.

11 365

У вересні 2015 року в рамках відзначення річниці створення українськопольського культурно-освітнього центру ХНУМГ ім. О. М. Бекетова на базі
читального залу гуманітарних наук було відкрито «Бібліотеку українськопольського культурного центру». Базу цієї бібліотеки становлять близько
500 видань, зокрема наукових, які було подаровано Генеральним консульством
Республіки Польща у Харкові, Європейським інститутом нерухомості у
Кракові, Інститутом національної пам’яті у Варшаві, Польським інститутом у
Києві. 25 травня 2017 р. у бібліотеці відкрито «Польський кіноклуб».
Упровадження нових форм і методів обслуговування користувачів,
удосконалення роботи та організаційної структури сприяло тому, що
26 лютого 2016 року рішенням Вченої ради ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
бібліотеці було надано статус «Наукова бібліотека».
У 2016 р. бібліотека стала тренінговим центром із питань упровадження
автоматизації бібліотеки на ПЗ Коха для студентів Харківської державної
академії культури, а із 2017 р. разом із дирекціями бібліотеки Національного
університету «Львівська політехніка» та Українського католицького
університету увійшла до спільноти з упровадження ПЗ Коха на Україні.
94

У червні 2016 р. Університет було прийнято до консорціумів ElibUkr та eVerum (тестовий доступ до електронної бібліотеки GrebennikOn, бази
електронних журналів від міжнародної компанії DeGruyter, електронних
колекцій Web of Science). Метою проекту є забезпечення доступу до світової
наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, а також
інтегрування української науки та бібліотечної справи в світову наукову
комунікацію. Результати роботи, отримані бібліотекою в проекті ElibUkr,
значно поліпшили рівень вільного доступу до інформаційних джерел для
наукової спільноти Університету.
Унаслідок участі в конкурсі Міністерства освіти і науки України (згідно
Наказом МОН від 2 серпня 2017 р. № 1110) із 01 листопада 2017 р. отримано
доступ до провідних міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та
Scopus за кошти держбюджету (Наказ МОН від 19.09.2017), що сприяло
підвищенню рейтингу Університету серед наукової спільноти. Співробітники
бібліотеки працюють у наукометричних базах даних Web of Science та Scopus,
забезпечують консультаційне обслуговування науково-педагогічного персоналу
Університету в залі інформаційного сервісу щодо реєстрації та роботи у Web of
Science та Scopus і здійснюють формування звітів із використання баз даних до
Державної науково-технічної бібліотеки України та ін.
У процесі роботи з базами даних упродовж 2017‒2018 рр. було створено
профілі науковців та встановлено індекси цитувань наукових робіт у
зазначених базах. Станом на жовтень 2018 р. загальна кількість зареєстрованих
становить 495 науковців Університету (табл. 4.6, 4.7).
Таблиця 4.6

Липень 2018 р.

Серпень 2018 р.

219

1120 2292 1947 1294 1172

1582

724

Результати
клацань

301 10

24

149

1140 7917 3274 4059 3442

1919

1718

Записи
переглядів

249 1

8

114

359

2112

1656

95

Травень 2018 р.

47

Квітень 2018 р.

Червень 2018 р.

Березень 2018 р.

149 19

Лютий 2018 р.

Січень 2018 р.

Регулярний
пошук

Web of Science

Грудень 2017 р.

Листопад 2017 р.

Жовтень 2017 р.

Звіт щодо використання Web of Science

6046 4153 4322 3646

Таблиця 4.7

Лютий 2018 р.

Березень 2018 р.

Квітень 2018 р.

Травень 2018 р.

Червень 2018 р.

Липень 2018 р.

Серпень 2018 р.

Регулярний пошук
Автоматизовані
пошукові запити
Результати клацань
Записи переглядів

Січень 2018 р.

Scopus

Звіт щодо використанню Scopus

963

1 935

1 163

735

522

729

780

0

0

0

0

0

0

2 068
2 294

4 303
5 660

2 356
3 517

1 281 1 861
2 659 2 363

1 575
3 433

1 863
2 487

Із червня 2017 р. бібліотека має доступ до інформаційного ресурсу
видавництва ТОВ «Центр навчальної літератури», який містить близько
800 електронних підручників з грифом МОН.
У 2017 р. бібліотека стала повноправним членом Української бібліотечної
асоціації (далі ‒ УБА). УБА є членом Міжнародної федерації бібліотечних
асоціацій та установ (далі ‒ ІФЛА) та надійним партнером щодо реалізації
проектів багатьох національних і зарубіжних організацій, зокрема фонду
«Відродження» (Київ), Інституту відкритого суспільства (Будапешт),
Британської ради (Київ), Гете-інституту (Київ), Німецького бібліотечного
інституту (Берлін), посольства США в Україні, ради міжнародних наукових
досліджень та обмінів (IREX), фонду Монсанто (США), Європейської
культурної фундації та ін.
Цього ж року бібліотека приєдналася до започаткованого УБА проекту
«Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». Проект спрямований на
формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання
проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки.
Бібліотека є учасником корпоративних проектів, ініційованих бібліотеками
Харкова, «Бібліотечна енциклопедія Харківщини», «Метабібліографія
Харківщини» та «Єдина картка читача». Унаслідок упровадження проекту
«Єдина картка читача» студенти й науковці Університету отримали доступ до
фондів і електронних ресурсів шляхом безкоштовного обслуговування у
читальних залах бібліотек вищих навчальних закладів, які приєдналися до
проекту.
У рамках проекту Університету «Енциклопедія житлово-комунального
господарства» бібліотека опрацювала 211 випусків журналу «Городское дело»,
який видавався у 1909–1918 рр., за розглянутими матеріалами створено
картотеку статей за 18 тематичними напрямами розділів майбутньої
енциклопедії та підготовлено 10 біографічних статей.
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Продовжується робота в проекті «Спадщина університету: Історія. Наука.
Культура. Особистість». У 2016 р. започатковано видання серії бібліографічних
покажчиків «Видатні імена та події» (серію розпочато покажчиком
«Харківський
національний
університет
міського
господарства
імені О. М. Бекетова: ректорський вимір»); продовжується створення циклу
ювілейних книжково-ілюстративних виставок «Спадщина університету:
Історія. Наука. Культура. Особистість»; разом із музейним комплексом видано
альманах та два путівники; ведеться науково-дослідна робота за двома темами:
«Вектори модернізації бібліотек України» й «Середовищний музей як форма
презентації історико-культурного надбання». За планом у 2017 р. було
розпочато роботу щодо дослідження спадщини архітектора О. М. Бекетова,
матеріалів про нього та складання біобібліографічного покажчика.
Триває робота у започаткованому у 2016 році інформаційному проекті
«WIKI Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова» – оновлення єдиної бази портфоліо викладачів
Університету (http://wiki.kname.edu.ua).
Продовжується співпраця бібліотеки та Центру міжнародної діяльності та
освіти Університету щодо впровадження концепції «Зелений університет»,
започаткованої проектом «Ефективне управління енергією – перший крок до
Зеленого університету».
У рамках реалізації цього проекту з метою впровадження
енергозберігаючих технологій у 2016 р. у двох читальних залах і відділах
бібліотеки було замінено наявні прилади освітлення на 66 світлодіодних.
Бібліотека має власні проекти (ресурси та посилання на них за адресою
http://library.kname.edu.ua):
‒ проект «Видатні вчені Харківського національного університету
міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова у Вікіпедії»;
‒ електронний ресурс «Галерея вчених ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»;.
‒ електронний
ресурс
«Спадщина
викладачів
ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова».
Наукова діяльність бібліотеки реалізується шляхом розширення
бібліотечно-інформаційних послуг та підвищення їх якості на базі
використання
комп’ютерної
техніки,
інформаційних
технологій
і
телекомунікаційного звʼязку. Упровадження технологій Microsoft Office 365
дало змогу бібліотеці оперативно інформувати кафедри та авторизованих
користувачів про книгозабезпеченість навчальних дисциплін, про надходження
періодичних видань, що передплачуються за заявками кафедр Університету,
про нові надходження книг до бібліотеки та ін. У корпоративній соціальній
мережі Yammer створено відкриту групу «Бібліотека», де висвітлюються
новини.
Бібліотека постійно вдосконалює веб-сайт, підвищуючи його інформаційну
наповненість. У листопаді 2015 року сайт бібліотеки було переведено на нову
платформу Purity ІІІ, а у 2016 р. ‒ на нову версію платформи «Joomla! 3.6.4.».
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У 2016 р. бібліотекою було розроблено дистанційний курс «Інформаційні
ресурси наукової бібліотеки університету». Курс створено у середовищі
системи дистанційного навчання Moodle; курс є складником занять із
формування інформаційної культури студентів та входить до вивчення
предмету «Інформаційні ресурси Університету». Актуальність курсу полягає в
сприянні культурі академічної доброчесності як важливого складника
трансформації вищої освіти в Україні. На заняттях розглядаються питання із
засад інформаційної культури, методики пошуку літератури в електронному
каталозі та цифровому репозиторії, правила складання списку літератури, як
зробити посилання на першоджерела, питання культури академічної
доброчесності та ін.
За звітний період бібліотекою було проведено:
‒ наукових конференцій – 6;
‒ науково-практичних семінарів – 13;
‒ круглих столів, тренінгів – 11;
‒ соціокультурних заходів – 63.
До конференцій, семінарів і заходів, що проводилися в бібліотеках
Харкова та інших містах України, працівниками бібліотеки було підготовлено:
‒ 50 доповідей із презентаціями;
‒ видано 31 статтю, ще 4 розміщено у репозиторіях ЗВО.
Бібліотека здійснювала пошукову та дослідницьку діяльність з питань
бібліотекознавства та бібліографії, краєзнавчої роботи з восьми напрямів.
У 2018 р. опубліковано монографію завідувача сектором Н. П. Тріпутіної
«У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки Другої світової
війни».
Підвищення кваліфікації співробітників є одним із пріоритетних напрямів
у роботі бібліотеки з кадрами.
Два працівники бібліотеки продовжують навчання в аспірантурі
Харківської державної академії культури та готуються до захисту дисертацій у
2018 році.
Один фахівець отримав ступінь магістра у ХДАК, один – отримав ступінь
бакалавра та вступив до магістратури (друга вища освіта).
Два бібліотекарі навчалися на мовних курсах Центру іноземних мов
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та отримали сертифікати (польська та англійська
мови).
Упродовж 2012–2018 рр. фахівці наукової бібліотеки отримали
14 свідоцтв обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації
працівників культосвітніх закладів м. Харкова.
У 2013–2014 рр. 33 працівники бібліотеки навчалися на дистанційних
курсах із підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти
НАКККіМ у м. Києві.
Шість працівників отримали сертифікати щодо підвищення кваліфікації
«Інформаційні ресурси Thomson Reuters для наукових досліджень»,
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присвячених роботі з платформою Web of Science; отримано 46 сертифікатів
Clarivate Analitics з Web of Science «Інформаційні інструменти для аналізу
наукової діяльності; 5 сертифікатів Міжнародної методичної школи-семінару
«Сучасні педагогічні технології в освіті»; 4 сертифікати Всеукраїнських шкіл
для молодих бібліотекарів, що організує Українська бібліотечна асоціація
м. Києва та ін.
Із 2014–2018 рр. фахівці бібліотеки активно навчаються на масових
відкритих онлайн-курсах Prometheus та отримали 59 іменних сертифікатів.
Підвищення кваліфікації співробітників сприяло зміцненню авторитету та
позитивного іміджу наукової бібліотеки в Університеті та бібліотечній
спільноті.
Із 2014 р. колектив бібліотеки неодноразово ставав дипломантами
конкурсу «Бібліотекар року», що проводить методичне об’єднання бібліотек
ЗВО Харківської зони.
У 2016 р. було отримано гран-прі конкурсу «Бібліотекар року‒2016» за
створення бібліографічного покажчика «Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова: ректорський вимір».
У 2017 р. бібліотека відзначила 95-річний ювілей. Бібліотеку було
відзначено подякою від колективу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова «...за творчу та
плідну співпрацю по збереженню фонду історичної, освітньої, культурної,
наукової спадщини університету та за популяризацію спадщини великого
зодчого академіка архітектури Олексія Миколайовича Бекетова» за підписом
ректора В. М. Бабаєва; грамотою від первинної профспілкової організації
студентів «За сумлінну працю, відданість справі, ефективність у досягненні
завдань, поставлених перед Університетом, та значний внесок у виховання
студентської молоді» за підписом голови ПКС ППОС О. І. Угоднікової,
грамотою методичного об’єднання бібліотек вишів Харківської, Сумської,
Полтавської та інших областей України.
На сьогодні першочерговим завданням бібліотеки, як і раніше, є
задоволення інформаційних потреб користувачів, пов’язаних із навчальною та
дослідницькою діяльністю студентів і викладачів Університету. Щоб
задовольнити вимоги користувачів, бібліотека запроваджує нові підходи щодо
процесу обслуговування, удосконалює свою діяльність, долучається до
вітчизняних і світових проектів із метою забезпечення доступу до світової
наукової інформації та популяризації власних академічних ресурсів.
6 ВИХОВНА РОБОТА. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
6.1 Патріотичне та естетичне виховання студентів
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
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молоді, Статуту Університету, Концепції національного виховання ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова, наказів Міністерства науки і освіти України, інших
законодавчих і нормативно-правових актів.
З метою забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в
колективі було розроблено, затверджено Вченою радою та оприлюднено на
сайті Університету Кодекс честі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
З метою національно-патріотичного виховання студентської молоді,
формування
свідомого
громадянина-патріота
української
держави
27 червня 2017 р. було розроблено та затверджено. Концепцію національнопатріотичного виховання студентів Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова, програму реалізації Концепції та
план заходів на період до 2020 року. Відповідно до нової нормативно-правової
бази затверджено нове Положення про куратора академічної групи.
У листопаді 2017 р. відкрито й успішно діє Центр розвитку для дітей
студентів та співробітників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – перший серед ВНЗ у
Харківському регіоні.
Щорічно проводяться заходи до Дня Європи, міжнародного Дня науки,
Дня примирення й Перемоги, Дня довкілля, патріотичні акції «Україна – понад
усе», «Розмалюй університет кольорами вишиванки», «Вишиванка – твій
генетичний код» та інші.
Університет проводить системну роботу щодо впровадження інклюзивної
освіти студентів та виховання толерантного ставлення до осіб з обмеженими
фізичними можливостями. У рамках проекту «Знайди себе» проведено цикл
лекцій «Інклюзивність: що це таке, як вона змінить наше суспільство», а також
практичні заняття стосовно новітніх підходів щодо формування системи
інклюзивних об’єктів інфраструктури у сфері надання послуг. Навчальні
корпуси ХНУМГ ім. О. М. Бекетова обладнані пандусами для полегшення
особам з інвалідністю та представникам інших мало мобільних груп доступу до
першого поверху. Подальше пересування на інші поверхи здійснюється за
допомогою ліфтів.
В Університеті проводиться робота щодо створення більш комфортних
умов перебування в його стінах. Приміром, для осіб з особливими потребами
облаштовано місця загального користування, затверджено план безбар’єрного
доступу. Студенти з особливими потребами можуть здобувати вищу освіту за
всіма спеціальностями, використовуючи дистанційну форму навчання.
Університет пропонує широкому загалу електронні каталоги освітніх програм
та електронну бібліотеку.
Студентський клуб
Поширено географію участі колективів клубу у творчих конкурсах.
З 2011 року колективи Студентського клубу постійно беруть участь у
міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях і конкурсах.
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2011 р., м. Київ. Конкурс «Міс Belly Dance Україна»: О. Мовлик – друге
місце, конкурс Miss Belly Dance Europe: О. Мовлик – Перше місце.
2013 р., м. Луцьк. V Міжнародний студентський фестиваль естрадної
пісні «На хвилях Світязя» (Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки), друга премія ‒ Т. Ільїна (театр пісні Bellissimo), приз
глядацьких симпатій І. Васильчук (театр пісні Bellissimo).
2014 р., м. Прага. Міжнародний танцювальний фестиваль «Пражский
звездопад» колектив сучасного естрадного танцю «Валери» – дипломанти
ІІІ ступеня.
2015 р., м. Полтава. Всеукраїнський конкурс вокально-інструментального
мистецтва «Пісенний край» імені Миколи Кондратюка Пена Худайгулієв –
Перше місце, Ю. Мірошникова – Друге місце (народна аматорська вокальна
студія Bellissimo).
2017 р., м. Львів. Міжнародний фестиваль ‒ конкурс «Зіркова
прогулянка», Ю. Мірошникова – Перше місце, Ю. Коровко та Р. Корнієнко
(народна аматорська вокальна студія Bellissimo) – ІІ місце.
2018 р., м. Чернівці. ІХ Міжнародний вокально-хоровий конкурсфестиваль «Хай пісня скликає друзів» (Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича), дипломанти ІІ ступеня – фольклорний колектив
«Дана».
2018 р., м. Дергачі. ХХІІ Міжнародний фестиваль ‒ конкурс естрадної
пісні «Жива вода», дипломант ‒ Кассем Фуад Мохсен, переможець в номінації
«Приз глядацьких симпатій», дует Iki Melek – лауреат ІІІ ступеня.
2018 р., м. Київ. Ю. Коровко, М. Єндале, В. Гордус, В. Столбовой у
різних номінаціях здобули чотири золоті медалі та отримали дипломи
І ступеня на конкурсі The Chellenge Ukrainian Championship.
2018 р., м. Київ. Фольклористичний гурт «Дана» на міжнародному
телевізійному конкурсі «Український Унісон» нагороджений Дипломом
володаря Гран-прі.
Підтримання та розповсюдження найкращих традицій
і створення нових колективів
За звітній період збережено колективи художньої самодіяльності, які
впродовж багатьох років були популярними серед студентів Університету, а
саме:
‒ театр пісні Bellissimo, який у 2016 р. отримав назву «Народний аматорський
вокальний колектив» профспілок працівників освіти і науки України;
‒ колектив бального танцю Sky dance;
‒ колектив сучасного танцю The Next;
‒ колектив естрадного танцю Valery;
‒ колектив народного танцю Extradance;
‒ колектив східного танцю Aisha та ін.
Створено нові колективи.
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Аматорський колектив «Свій театр» з’явився в студклубі в 2012 р. і
швидко здобув симпатій і визнання широкого загалу. Із 2013 р. вистави почали
ставити на оновленій сцені гуртожитку № 5. До уваги глядачів було
представлені такі вистави: «Вечно живые» М. Розова, «Собор Парижской
Богоматери» В. Гюго, «Моя война» А. Дударева, «Блиндаж» В. Быкова, «Эти
свободные» Л. Герша, «Нервные люди» М. Зощенка. З 2014 р. керівником
колективу є В. В. Котеленець.
‒ Учасник колективу, випускник факультету ЕОМ Є. Трубчанинов у 2016 р.
отримав гран-прі на міжвишівському конкурсі «Студентська весна», а колектив
посів третє місце.
‒ У 2018 р. колектив з виставою «Дураки» здобув перше місце серед закладів
вищої освіти м. Харкова.
У 2015 р. у студклубі розпочав роботу театр танцю та цирку «Престиж»
під керівництвом Е. Г. Орехової. Протягом існування він підкорив своєю
виконавчою майстерністю глядачів Університету та міста.
‒ Кожного року «Престиж» ‒ учасник усіх гала-концертів конкурсу
«Студентська весна», бере участь у міських заходах щодо святкування Дня
Європи та ін.
‒ У 2018 році учасниця колективу студентка факультету ІСЕМ Д. Мироненко
здобула гран-прі найголовнішого міського конкурсу художньої самодіяльності
серед студентства міста.
У листопаді 2017 р. було створено вокальний інтернаціональний колектив
Bellijan. У колективі займаються студенти з України, Туркменістану, Турції та
Лівану. Керівник колективу ‒ Ю. С. Мірошнікова. Протягом 2017‒2018 рр.
колектив брав участь у різноманітних заходах, а також подорожував
Харківською областю. Жоден захід Університету не обходиться без участі
колективу, який став справжнім улюбленцем глядачів. Bellijan – постійний
учасник районних, обласних та міжрегіональних фестивалів і конкурсів.
Репертуар ансамблю складається переважно з українських пісень, але є й
французькі, азербайджанські та турецькі. Рівень майстерності колективу
наближається до професійного, про що красномовно свідчать численні дипломи
й подяки.
Фольклорний гурт «Дана» створено у квітні 2016 р. Колектив став
осередком розвитку української культури та патріотизму. Пропагуючи народну
пісню керівник колективу О. М. Кипаренко відповідно до сучасних тенденцій у
цьому напрямі мистецтва запроваджує новинки у своєму колективі.
Гурт постійно бере участь у заходах пісенно-обрядового фольклору в
національному літературно-меморіальному музеї Г. С. Сковороди, «Перлини
Слобожанщини», «Пархомівка – світові шедеври», «Кроковеє коло» та ін.
У 2017 р. колектив був учасником прямого ефіру обласного телебачення
до Дня Незалежності.
Наприкінці 2016 р. було створено вокальну студію «Атріум». Керівник
студії – відома харківська естрадна співачка А. Кондратьєва-Блінкова.
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Колектив посів призове місце в міжнародному конкурсі Sunfloenes Fest –
друга премія (Ю. Демченко); у конкурсі «Студентська весна» – ІІІ місце
(ансамбль), дипломи лауреатів – А. Явтушенко, Ю. Демченко; у конкурсі
Dance-song Fest 2018 Ю. Демченко отримала диплом ІІІ ступеня.
Значна кількість та різноманіть вокальних колективів спричинили
початку проведення пісенного конкурсу «Голос ХНУМГ» (розпочався
з 2016 р.). Багато вокалістів Університету вже спробували свої сили в
пісенному змаганні.
Студентський клуб пишається своїми творчими колективами й
сподівається, що майбутні студенти продовжують кращі традиції, здобутки
клубу.
6.2 Фізична культура. Спорт
Стан здоров’я та рівень працездатності студентів значною мірою
обумовлюються ефективністю процесу фізичного виховання.
Викладачами кафедри ФВіС проводили різноманітні заходи щодо
дотримання у студентському середовищі здорового способу життя.
Головним напрямом роботи кафедри ФВіС є проведення її працівниками
профорієнтаційної роботи в спортивних школах м. Харкова та Харківської
області щодо залучення їхніх вихованців до навчання в Університеті. Викладачі
кафедри організували та провели на базі Університету спортивні заходи серед
учнів цих спортивних шкіл і студентів перших курсів. Викладачі кафедри
беруть активну участь у проведенні Днів відкритих дверей, спортивного свята в
університеті, присвяченого Дню фізичної культури та спорту, відкритті
щорічної Спартакіади та інших спортивно-масових заходах, що проводяться в
Університеті.
У 2017‒2018 рр. студенти та співробітники кафедри здобули 85 нагород у
спортивних змаганнях різного рівня, а саме:
‒ у міжнародних змаганнях (чемпіонати світу та Європи) – 4 медалі: срібних –
3, бронзових – 1;
‒ у Всеукраїнських змаганнях (чемпіонати України, обласні чемпіонати та
універсіади) – 81 медаль: золотих – 29, срібних – 27, бронзових – 25.
Динаміка результативності спортсменів Університету протягом останніх
семи років позитивна (табл. 6.1, рис. 6.1‒6.2). Усього спортсмени ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова здобули 501 нагороду.
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Таблиця 6.1
Результати участі спортсменів
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у змаганнях різного рівня
Роки
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Усього

Області
50
54
24
18
45
59
54
304

Чемпіонати
України
Європи
18
1
17
3
10
1
30
24
1
36
1
27
162
7

Світу
4
1
5
2
6
6
4
28

Усього
73
75
40
50
76
102
85
501

Рис. 6.1. Динаміка спортивних результатів студентів ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова у змаганнях різного рівня
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Рис. 6.2. Динаміка результативності досягнень спортсменів Університету

Незважаючи на досить високу результативність діяльності студентів
Університету, чисельність збірних команд кожного року зменшується (рис. 6.3),
що обумовлено, зокрема зменшенням загальної кількості студентів
Університету.

Рис. 6.3. Чисельність збірних команд Університету
На рисунку 6.4 представлено динаміку результативності участі збірних
команд в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» серед
студентів ВНЗ III‒IV рівнів акредитації Харківської області. У поточному
навчальному році Університет представив 29 команд з 24 видів спорту, уперше
сформовано команди з гандболу, чірлідінгу та регбі.
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Рис. 6.4. Результати змагань СПЖ у комплексному заліку
Отже, кафедра фізичного виховання, спортивний клуб і профком
студентів Університету проводять багато позанавчальних спортивно-масових
заходів для студентів. Студенти беруть активну участь і отримують високі
результати також у змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного
рівнів, що забезпечує їхнє фізичне та духовне виховання.
6.3 Фонд історичної, освітньої, наукової, інтелектуальної та культурної
спадщини Університету
Виховання студентства не буде повноцінним без виховання поваги до
Alma Mater, до історії її особистостей, які зробили значний внесок у
становлення Університету.
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, який вирізняється майже віковою історією,
розвитку отримав статус національного університету, на новому етапі розвитку
він активно реалізує європейський вектор дій і формує власну корпоративну
філософію.
Щоб усебічно дослідити історію, збагатити традиції та примножити
досягнення Університету, закладені попередніми поколіннями, сформувати
повагу до надбань ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, рішенням Вченої ради від 30
серпня 2014 р. створено Раду та Фонд історичної, освітньої, наукової,
інтелектуальної та культурної спадщини.
Рада створена як постійно діюча громадська структура Університету й
призначена для координування діяльності та розвитку мотивації колективу
Університету, пов’язаного зі збереженням його історичної, освітньої, наукової,
інтелектуальної та культурної спадщини.
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Межі спадщини Університету окресленні тематичними рамками
«ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – Харкову, Україні, світу». Тематикою спадщини є
внесок колективу Університету та видатних особистостей Університету в
розвиток української і світової вищої школи, наукові дослідження міського
господарства та містобудування, історії та культури.
Координаційна група Ради Фонду розробляє перспективні плани для
роботи щодо формування історичних фондів кафедр, факультетів та інших
структурних підрозділів.
Реалізуються різноманітні заходи та проекти, що підвищують імідж
Університету, створюють нові, сучасні традиції, які вирізняють Університет
серед інших сучасних численних технічних галузевих вишів України та
приваблюють молодь, яка обирає свій професійний шлях.
Окреслено також новий вектор діяльності Університету – відновлення та
реставрування старовинного особняка, пам’ятника архітектури ХІХ ст., нині –
адміністративної будівлі Університету. У 2017 р. розпочалися проектні та
підготовчі роботи до реставрації.
Під патронатом «Ради зі спадщини» колектив Університету вшановує
своїх заслужених і шановних колег, які багато років працювали для розвитку
Університету, а сьогодні відзначають славетні ювілеї та продовжують наукову
й педагогічну діяльність, передають професійний досвід сучасній молоді.
Сьогодні в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова відбувається активна підготовка до
наступного етапу загального університетського науково-освітнього проекту
«Спадщина університету».
Символічно, що багатовекторний університетський проект щодо
спадщини уможливлює усвідомлення особливостей історичного простору
нашого навчального закладу, тісно й гармонійно поєднаною з українською та
європейською культурною спадщиною. І в цьому контексті Музейний
комплекс ‒ своєрідний центр збереження та пропагування історичних і
культурних надбань Університету.
Вислів «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім», що у
2018 році став девізом проголошеного Президентом України Петром
Порошенком року Європейської і української культурної спадщини, став
знаковим багаторічної діяльності Університету в усіх сферах його діяльності.
«Рада зі спадщини» ініціювала проведення в 2018 р. IV загальної
університетської науково-практичної конференції «Спадщина університету.
Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість». В Університеті вже стало
традиційними проводити цю конференцію наприкінці кожного навчального
року.
Приміром, під час конференції 2017 р. було заслухано понад
20 доповідей-досліджень, які розгорнула перед слухачами нові, невідомі
сторінки історії Університету.
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Приємно вразило розширення формату та зростання зацікавленості щодо
конференції зі спадщини Університету з боку відомих харківських істориків,
музейних працівників, архівістів, краєзнавців і студентської молоді.
Продовжуючи кращі традиції попередніх років та започатковуючи нові,
колектив ХНУМГ ім. О. М. Бекетова впевнено рухається вперед, обираючи
завдання перспективного розвитку.
6.4 Студентське самоврядування
Керуючись статтею 40 Закону України «Про вищу освіту», керівництво
Університету приділяє багато уваги розвитку студентського самоврядування.
В університеті активно діють первинна профспілкова організація (далі –
ППОС) та студентський сенат.
ППОС ХНУМГ ім. О. М. Бекетова об’єднує понад 5 500 студентів. Усі
студенти є членами профспілки. Основою соціального партнерства між
студентами та адміністрацією Університету є колективний договір, який
юридично зареєстрований та визначає основні твердження щодо моніторингу
та контролю громадськими органами студентського профспілкового руху й
самоврядування щодо виконання адміністрацією норм чинного законодавства.
ППОС представляє інтереси студентів на обласному та всеукраїнському
рівнях. Активісти профкому беруть активну участь у громадських
обговореннях та формуванні пропозицій щодо внесення змін до Закону України
«Про вищу освіту», упорядкуванні стипендіального забезпечення і відстоюють
інтереси студентів під час визначення обсягів фінансування статті витрат на
стипендіальне забезпечення при формуванні проекту державного бюджету.
У рамках забезпечення соціального захисту студентів проводилася робота
щодо оновлення положення «Про надання профспілкових виплат», «Про
гуртожитки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова», «Про порядок нарахування та
призначення стипендії». Проводилося літнє та зимове пільгове оздоровлення
студентів на узбережжі Чорного моря і в Карпатах.
За звітний період ППОС було реалізовано низку масштабних культурномасових заходів для студентів Університету, харків’ян і профспілкової молоді з
усіх куточків України.
У 2012 р. профком студентів провів міжнародну науково-практичну
конференцію «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний
ліфт)», у рамках якої студенти презентували власні проекти до чемпіонату
Євро-2012 перед Харківським міським головою. У рамках реалізації напряму
міжнародної співпраці Університету профком організував та провів
Міжнародний молодіжний етнофестиваль «Харків – молодіжна столиця
України» за участю інтернаціональних колективів, які представляли культурне
надбання понад 10 країн світу.
У 2014 р. голова профкому студентів О. Угоднікова взяла участь у роботі
секції молодіжних лідерів Ялтинської європейської стратегії – заходу, що
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об’єднав 350 провідних політичних, ділових та громадських діячів понад
20 країн світу. За активну волонтерську роботу щодо збору коштів для
допомоги студентам із зони проведення ООС профком був удостоєний звання
«Волонтер року». Під час перших тижнів бойових дій для студентів зони було
організовано видачу продуктових наборів, налагоджено систему допомоги
щодо накопичення боргів за проживання в гуртожитку, надавалися
профспілкові виплати та працювала психологічна служба.
У 2015 р. в Університеті пройшло заняття Всеукраїнської школи
студентського профспілкового лідерства, де було презентовано кращі практики
профспілкової роботи та молодіжні проекти. Цього ж року за активної
підтримки профкому студентів збірна команда Університету стала переможцем
турніру з футболу «Металіст-Ліга» та студентського кубку ФК «Металіст», а
команда вболівальників перемогла в конкурсі серед фан-клубів міста. За
ініціативи профкому вперше в історії Університету було проведено турнір із
кібер-спорту та започатковано проведення інтернаціональних турнірів з мініфутболу. У рамках студентської спільноти Харківщини було проведено
молодіжний фестиваль Big Boom Fest, який об’єднав понад 5 тис. студентів
різних закладів вищої освіти в рамках святкування Дня студента.
Проведено низку заходів, об’єднаних у молодіжний фестиваль
«БекетовУрбанФест»,
зокрема
ярмарок
студентських
можливостей,
Міжнародну науково-практичну конференцію, конкурс міських проектів
«Бекетівський ринг».
Профспілковий актив Університету щорічно організовує понад
300 культурно-масових, спортивних, наукових заходів, бере активну участь як
волонтер у заходах, що провадяться в Університеті, Харківській області та
Україні.
ППОС Університету двічі було визнано кращою первинною
профспілковою організацією студентів в Україні, п’ять разів вона здобувала
перемогу на конкурсі профбюро факультетів у Харківській області. Щорічно
профспілковий актив перемагає в конкурсі «Молода людина року», отримує
іменні стипендії, грамоти та подяки різних рівнів. Голова профкому студентів є
членом центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України,
членом молодіжної ради при ЦК профспілки та Харківської обласної
організації ППОНУ.
Цих результатів було досягнуто внаслідок налагодженої системи
підготовки активістів для роботи в профспілці. На базі Університету
розроблено та впроваджено систему тренінгів і семінарів Молодіжної академії
профспілкового активу, яка виховує майбутніх молодіжних лідерів Харківської
області, а цього року внаслідок упровадження проекту онлайн-школи було
охоплено всі регіони України.
Студентський сенат Університету бере активну участь в організації
багатьох університетських і міських заходів, у соціальних акціях, форумах.
Сенат тісно співпрацює з Центром доуніверситетської освіти і кар’єри,
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Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,
профкомом студентів, Українською асоціацією студентів та Молодіжною
радою при міському голові.
Прикладами таких заходів є:
 презентація екологічних ініціатив м. Харків «Поговорімо про
екологію»;
 участь у міжнародній благодійній акції «Від серця до серця»;
 круглий стіл з головами студентського самоврядування всіх вищих
навчальних закладів міста з питань студентського самоврядування;
 наймасштабніша Всеукраїнська екологічна акція «Зробімо Україну
чистою»;
 всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми
виховання молоді у вищому навчальному закладі».
У квітні 2012 р. Харкiвська національна академія міського господарства
здобула титул «Кращий ВНЗ мiста Харкова‒2012» у рамках телепроекту
«Iмперiя ВУЗiв».
У 2017 р. було організовано Зимовий благодійний бал-маскарад, метою
якого було зібрати кошти для оформлення художньої майстерні для дітей з
особливими потребами ліцею будівельних технологій.
Студентський Сенат активно бере участь у міському конкурсі «Молода
людина року», де Університет щорічно перемагає у тій чи іншій номінації.
Важливе значення для студентів має участь у Всеукраїнському форумі
студентського самоврядування «Участь органів студентського самоврядування
в управлінні вищих навчальних закладів: виклики та перспективи», проекті
сприяння академічній доброчесності та інших заходах.
За сприяння Студентського сенату студенти Університету:
‒ відвідали лекцію професора Лаела Кауффмана на тему «Методи
ефективного використання інклюзивної освіти»;
‒ провели лотерею з нагоди 10-річчя самоврядування та круглий стіл, на
якому розповіли про історію створення та етапи розвитку самоврядування в
Університеті;
‒ взяли участь у тренінгу «Аналіз бюджетів»;
‒ провели конкурс бізнес-планів, за результатами якого було обрано
3 переможці, які отримали сертифікати на суму 25 000 грн для реалізації своїх
ідей;
‒ взяли участь у другому обласному зльоті студентів-волонтерів Харківщини
«Волонтер ХХІ століття»;
‒ відвідали Ярмарок вакансій та інші заходи, зокрема: тренінг щодо
комунікацій (м. Суми), семінар «Кращі практики самоврядування. Демократія
участі» (м. Полтава), прямий ефір програми Харків on-line, Ніч науки, лекцію в
лекторіумі Харківської міської ради на тему «Основи роботи органів місцевого
самоврядування. Теорія та реальність»;
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‒

взяли участь у параді до Дня Європи.
У рамках програми з патріотичного виховання студентський сенат брав
активну участь в акції «Вишиванка – твій генетичний код».
Під час Дня відкритих дверей актив Студентського сенату проводив
екскурсії університетом для абітурієнтів.
В Університеті реалізується проект «Школа успішного студента», у
рамках якого проводяться лекції щодо командоутворення, комунікації,
ораторського мистецтва, права тощо.
Представники Сенату брали участь у відкритті «Центру іноземних мов»
під патронатом голови Харківської обласної державної адміністрації,
зустрічалися із заступником міського голови з питань сім’ї, молоді та спорту –
К. Лобойченко.
Студентський сенат активно співпрацює з Українською асоціацією
студентів. Разом з лідером асоціації представники сенату організували для
студентів та викладачів семінар на тему «Атестація якості освіти».
Актив сенату активно працює в Школі органів студентського
самоврядування від Молодіжної ради при Харківському міському голові.
7 ПОСИЛЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТУ
7.1 Якісний склад науково-педагогічних працівників
Кадрова політика в Університеті ґрунтується на постулаті, що
найважливішим здобутком Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова є його кадри – викладачі, науковці,
працівники, оскільки саме вони забезпечують високу якість навчання,
ефективність наукових досліджень, створюють підґрунтя для виховання
молодої української інтелігенції. Протягом звітного періоду здійснено багато
заходів, спрямованих на посилення кадрового потенціалу, створення
сприятливих умов для ефективної викладацької та наукової діяльності
працівників, упроваджено систему матеріального та морального заохочення
найкращих співробітників.
У 2017‒2018 н.р. чисельність штатних науково-педагогічних працівників
становила 557 осіб, що менше за аналогічний показник 2011‒2012 н.р. на
103 особи (або на 15,6 %). Це пояснюється зменшенням контингенту студентів
та навчального навантаження. Протягом 2011‒2018 рр. спостерігалося
збільшення чисельності штатних професорів, докторів наук: з 55 у 2011‒
2012 н.р. до 67 у 2017‒2018 н.р. (рис. 7.1.).
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Рис. 7.1. Штатні працівники – професори, доктори наук
За звітний період значно збільшилася також кількість працівників, які
мають вчене звання доцента та науковий ступінь кандидата наук. Приміром, у
2011‒2012 н.р. їх кількість становила 305 працівників, а в 2017‒2018 – 331
(тобто збільшилась на 8,5 % порівняно з 2011‒2012 н. р.) (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Штатні працівники – доценти, кандидати наук
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Середній вік штатних науково-педагогічних працівників за звітний період 45
до 47 років (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Середній вік штатних науково-педагогічних працівників
Середній вік штатних професорів, докторів наук становив у 2017–2018 н.р.
61 рік, що менше за аналогічний показник 2011–2012 н.р. на 5 років, тобто
зменшився на 7,5 % (рис. 7.4). Середній вік штатних доцентів, кандидатів наук
становив у 2017–2018 н.р. 46 років, що на 3 роки (або на 6,1 %) менше за
аналогічний показник 2011–2012 н.р. (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Середній вік штатних професорів, докторів наук та доцентів,
кандидатів наук
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За звітний період простежується тенденція до збільшення кількості штатних
науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені кандидата або
доктора наук. У 2017‒2018 н.р. чисельність штатних кандидатів наук становила
330 осіб, що більше за аналогічний показник 2011‒2012 н.р. на 26 осіб
(чисельність кандидатів наук зросла на 8,5 %). Зросла також в динаміці і
чисельність штатних докторів наук: в 2017‒2018 н.р. вона становила 62 особи,
що на 20 осіб (або 47,6 %) більше за аналогічний показник 2011‒2012 н.р.
(рис. 7.5).

Рис. 7.5. Кількість штатних науково-педагогічних працівників, які мають
науковий ступінь кандидата або доктора наук
За звітний період збільшилась також чисельність викладачів, яким
присвоєно вчені звання. Приміром, у 2017‒2018 н.р. працювало
52 професори та 246 доцентів, що на 2 особи більше за аналогічні показники
2011‒2012 н.р. (50 професорів та 244 доценти), динаміка зображена на рис.7.6.

Рис. 7.6. Кількість штатних науково-педагогічних працівників, які мають
вчене звання доцента або професора
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У табл. 7.1 та 7.2 наведено динаміку якісних і кількісних показників, що
характеризують посилення кадрового потенціалу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за
звітний період.
Таблиця 7.1
Кількісні показники чисельності штатних працівників
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за 2011‒2018 роки
Показники
1 Усього штатних
працівників
2 Науковопедагогічних
працівників
3 Навчальнодопоміжний,
адміністративноуправлінський та
обслуговуючий
персонал
4 Працівники
науково-дослідної
частини

2011/
2012/
2013/
2014/
2015/
2012 рр. 2013 рр. 2014 рр. 2015 рр. 2016 рр.

2016/
2017 рр.

2017/
2018 рр.

1 567
1 548
1 531
1 459
(100 %) (100 %) (100 %) (100 %)
660
650
647
625
(42 %) (42 %) (42 %) (43 %)

1 403
(100 %)
570
(41 %)

1 320
(100 %)
545
(41 %)

1 320
(100 %)
557
(42 %)

896
(57 %)

892
(57 %)

869
(57 %)

820
(56 %)

817
(58 %)

761
(58 %)

749
(57 %)

11
(1 %)

6
(1 %)

15
(1 %)

14
(1 %)

16
(1 %)

14
(1 %)

14
(1 %)

Таблиця 7.2
Кількісні та якісні показники кадрового потенціалу науково-педагогічних
працівників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
за 2011‒2018 роки
Показники
1

1 Кількість штатних
науково-педагогічних
працівників, усього
2 Кількість
професорів, докторів
наук
3 Кількість доцентів,
кандидатів наук
4 Кількість докторів
наук

2011/
2012/
2013/
2014/
2015/
2016/
2017/
2012 рр. 2013 рр. 2014 рр. 2015 рр. 2016 рр. 2017 рр. 2018 рр.
2

3

4

5

6

7

660
650
647
625
570
545
(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)
55
(8,3 %)

67
(12,0 %)

305
304
315
315
309
319
(46,2 %) (46,8 %) (48,7 %) (50,4 %) (54,2 %) (58,5 %)

331
(59,4 %)

44
(6,8 %)

61
(9,4 %)

51
(7,9 %)
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60
(9,6 %)

52
(8,3 %)

52
(9,1 %)

557
(100 %)

60
(11,0 %)

42
(6,4 %)

55
(8,5 %)

8

48
(8,4 %)

56
(10,3 %)

62
(11,1 %)

Продовження таблиці 7.2
1

2

3

4

5

6

7

5 Кількість кандидатів
304
301
315
313
304
317
наук
(46,1 %) (46,3 %) (48,7 %) (50,1 %) (53,3 %) (58,2 %)
50
(7,7 %)

52
(8,3 %)

48
(8,4 %)

51
(9,4 %)

330
(59,2 %)

6 Кількість
професорів

50
(7,6 %)

7 Кількість доцентів

244
241
246
244
241
240
246
(36,9 %) (37,1 %) (38,0 %) (39,0 %) (42,3 %) (44,0 %) (44,2 %)

8 Середній вік
науково-педагогічних
працівників
9 Середній вік
професорів, докторів
наук
10 Середній вік
доцентів, кандидатів
наук
11 Кількість науковопедагогічних
працівників віком до
30 років
12 Кількість науковопедагогічних
працівників віком 3039 років
13 Кількість науковопедагогічних
працівників віком 4049 років
14 Кількість науковопедагогічних
працівників віком 5059 років
15 Кількість науковопедагогічних
працівників віком 60
років і більше

50
(7,7 %)

8

52
(9,3 %)

47

47

46

46

45

46

47

66

65

64

64

63

62

61

49

50

48

47

46

46

46

91
74
68
61
(13,8 %) (11,4 %) (10,5 %) (9,8 %)

53
(9,3 %)

41
(7,5 %)

182
201
207
205
188
176
(27,6 %) (30,9 %) (32,0 %) (32,8 %) (32,9 %) (32,3 %)

39
(7,0 %)

171
(30,7 %)

137
96
99
111
120
126
126
(14,6 %) (15,3 %) (17,2 %) (19,2 %) (22,1 %) (23,1 %) (24,6 %)
83
129
112
104
93
81
81
(19,5 %) (17,2 %) (16,1 %) (14,9 %) (14,2 %) (14,9 %) (14,9 %)
127
162
164
157
146
122
121
(24,5 %) (25,2 %) (24,2 %) (23,3 %) (21,5 %) (22,2 %) (22,8 %)

Отже, за звітний період спостерігається посилення кадрового потенціалу
науково-педагогічних працівників: не зважаючи на зменшення загальної
чисельності штатних науково-педагогічних працівників у зв’язку зі
скороченням контингенту студентів та навчального навантаження зростає
якість кадрового складу, а саме: збільшується кількість викладачів, які мають
наукові ступені та вчені звання.
116

7.1 Нагороди та відзнаки працівників Університету
Протягом звітного періоду плідну діяльність працівників Університету
було відзначено як на державному, так і на місцевому рівнях. Державні
нагороди – почесні звання було присвоєно двом працівникам –
Тетяні Дмитрівні Рищенко, декану факультету архітектури, дизайну та
образотворчого мистецтва (заслужений працівник освіти України) та Валерію
Самуїловичу Шмуклеру, завідувачу кафедри будівельних конструкцій
(заслужений діяч науки і техніки України). Орденом «За заслуги» ІІ ступеня
було нагороджено першого проректора Григорія Васильовича Стадника;
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – Кемаля Кадировича Намітокова, професора
кафедри світлотехніки і джерел світла.
Державну премію України в галузі науки і техніки в 2015 році було
присуджено Віктору Петровичу Ткачу, професору кафедри лісового та садовопаркового господарства.
Дворічну стипендію видатним діячам науки було призначено завідувачу
кафедри будівельних конструкцій Валерію Самуїловичу Шмуклеру.
Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у
галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок за 2016 рік присуджено проректору з наукової роботи
Марії Костянтинівні Сухонос.
Почесною грамотою Верховної Ради України було нагороджено двох
працівників, грамотою Верховної Ради України – чотирьох працівників. Троє
працівників протягом звітного періоду були удостоєні почесної грамоти
Кабінету Міністрів України, ще двоє працівників нагороджені подякою
прем’єр-міністра України.
За звітний період десятьом працівникам було призначено стипендію
Кабінету Міністрів України для молодих учених.
Відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки (МОН) України
нагороджено сім працівників, із них один працівник – нагрудним знаком МОН
України «Василь Сухомлинський», один працівник – нагрудним знаком МОН
України «За наукові та освітні досягнення», троє працівників – нагрудним
знаком МОН України «Відмінник освіти України», один працівник – почесною
грамотою МОН України, один працівник – подякою МОН України.
Професор
кафедри
лісового
та
садово-паркового
господарства
Віктор Петрович Ткач одержав нагороду «Видатний учений-лісівник України».
Місцеві органи влади також неодноразово відзначали плідну діяльність
працівників Університету. За звітний період грамотою Харківської обласної
ради було нагороджено десятьох працівників, подякою Харківської обласної
ради – двох працівників, почесною грамотою Харківської обласної державної
адміністрації (ХОДА) – десятьох працівників, грамотою Департаменту науки і
освіти ХОДА – шістьох працівників, Почесною грамотою директора
Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури
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ХОДА – сімох працівників. 13 працівників були удостоєні почесної грамоти
виконкому Харківської міської ради та 10 працівників одержали подяку
Харківського міського голови.
За вагомий внесок у розвиток університетської освіти та науки Вчена
рада Університету призначила почесне звання «Заслужений викладач ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова» п’ятьом працівникам, почесне звання «Заслужений
професор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» – шістьом працівникам. Ще десять
працівників були удостоєні почесного звання «Заслужений працівник ХНУМГ
імені О. М. Бекетова».
8. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
УНІВЕРСИТЕТУ
8.1 Фінансові надходження та витрати Університету
за період з 2012 по 2018 роки
Загальний фонд
Забезпечення сталого фінансово-економічного стану Університету–
головне завдання ректорату. В умовах гострого дефіциту коштів здійснюються
всі можливі заходи щодо економічного й ефективного використання
фінансових ресурсів та управління майном відповідно до чинного
законодавства.
Обсяги фінансування за кошти загального фонду протягом звітного
періоду за всіма програмами подано в табл. 8.1.
Таблиця 8.1
Обсяг фінансування по загальному фонду
2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Надходження
коштів
70 773,6
загального
фонду, тис. грн

75 303,5

77 618,2

88 311,4

93 487,6

Видатки

2017 р.

2018 р.
(план)

11 8405,4 12 7834,1

Порівняно з 2012 роком обсяги надходжень загального фонду у 2018 році
зросли на 80,6 %. Відповідно за роками зростання становило: у 2013 році –
6,4 %, у 2014 р. – 3,1 %, у 2015 р. – 13,4 %,у 2016 р. – 6,2 %, у 2017 р. – 26,6 %, у
2018 р. – 8 %.
Динаміка зростання надходжень по загальному фонду за звітний період
відображена на рис. 8.1
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Рис. 8.1. Обсяг фінансування по загальному фонду

Зокрема обсяги фінансування по КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів
вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення
діяльності їх баз практики» подано в табл. 8.2.
Таблиця 8.2
Обсяг фінансування по КПКВ 2201160
Видатки
Усього,
тис. грн

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.
(план)

56 248,3 59 845,4 61 604,9 69 407,4 74 007,2 75 807,3 86 363,1

Обсяги фінансування по КПКВ 2201150 «Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх
баз практики» подано в табл. 8.3.
Таблиця 8.3
Обсяг фінансування по КПКВ 2201150
Видатки
Усього,
тис. грн

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.
(план)

14 232,1 15 271,9 15 811,8 17 993,2 18 164,5 19 514,1 17 261,8

Обсяги фінансування по КПКВ 2201040 «Дослідження ,наукові та
науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
119

програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова
підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об`єктів, що
становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду
фундаментальних досліджень» подано в табл. 8.4.
Таблиця 8.4
Обсяг фінансування по КПКВ 2201150
Видатки
Усього,
тис. грн

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
293,2

186,2

201,5

910,8

2016 р.

2017 р.

1315,9

1643,0

2018 р.
(план)
1640,0

Обсяги фінансування по КПКВ 2201190 «Виплата академічних стипендій
студентам (курсантам )вищих навчальних закладів» подано в табл. 8.5
Таблиця 8.5
Обсяг фінансування по КПКВ 2201190
Видатки

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Усього,
тис. грн

2016 р.

2017 р.
21 441,0

2018 р.
(план)
22 569,2

Структура видатків загального фонду бюджету Університету протягом
звітного періоду за всіма бюджетними програмами представлена в табл. 8.6 та
на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Видатки загального фонду бюджету Університету
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Таблиця 8.6

Видатки тис.грн.

2012 р.

Показники
касових видатків
загального фонду
зокрема:
- оплата праці й
нарахування на
заробітну плату;
- оплата комунальних послуг та
енергоносіїв;
- стипендії;
- продукти харчування, інші виплати
дітям-сиротам;
- використання
товарів і послуг;
- видатки на
відрядження та
оплата послуг

2013 р. 2014 р.

2015 р. 2016 р.

2017 р.

Разом з
2012 по
2018рр.

2018 р.
(план)

Питома вага
видатків у
відсотках

Видатки загального фонду бюджету Університету

70 773,6 75 303,5 77 618,2 88 311,4 93 487,6 118 405,4 127 834,1 651 733,8

100,0

44 231,7 46 214,8 47 040,3 51 995,2 57 796,6 84 010,1

92 820,6

424 109,3

65,07

6 863,4

5 852,9

39 562,2

6,07

21 408,0 21 281,5 23 263,6 28 340,5 26 430,6 23 536,5

25 358,9

169 619,6

26,03

3 604,1

6 219,0 5 017,0

5 563,6

6 442,2

1 484,2

1 580,2 1 947,6

2 404,7

2 691,7

3 185,0

3 521,5

16 814,9

2,58

44,0

7,0

349,2

7,4

114,5

784,1

250,2

1 556,4

0,24

1,6

1,0

0,5

0,0

12,0

26,3

30,0

71,4

0,01

Структура видатків загального фонду свідчить про те, що фінансування з
держбюджету здійснювалося головне за соціально – захищеними видатками
(заробітна плата та стипендії), фінансування видатків розвитку не
спостерігалося.
Структуру видатків загального фонду Університету за програмами:
– за КПКВ 2201160, 2201190 «Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз
практики» представлено в табл. 8.7.
Таблиця 8.7
Видатки загального фонду бюджету Університету
за КПКВ 2201160, 2201190
Видатки
тис. грн

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Усього
56 248,3 59 845,4 61 604,9 69 407,4 74 007,2
зокрема:
- оплата праці
й нарахування
35 277,8 36 785,8 37 528,8 40 811,3 45 834,0
на заробітну
плату;
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2018 р.
(план)

Разом з
2012 по
2018 рр.

93 932,9

Питома
вага
видатків у
відсотках
106 247,6 521 293,7
100

66 408,2

76 354,4

339 000,3

2017 р.

65,03

Продовження таблиці 8.7
- оплата
комунальних
1 768,8 4 122,8 3 121,0 3 410,5
послуг та
енергоносіїв;
- стипендії;
17 989,7 17 768,5 19 256,7 23 447,2
- продукти
харчування,
інші виплати 1 202,0 1 168,3 1 395,8 1 738,4
дітям –
сиротам;
- використання
товарів і
10,0
302,6
послуг

4 056,8

4 591,3

5 002,3

26 073,5

5,00

22 42,1

20 221,1

22 674,2

143 499,5

27,53

1 930,3

2 172,2

2 131,2

11 738,2

2,25

44,0

540,1

85,5

982,2

0,19

– за КПКВ 2201150, 2201190 «Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз
практики» представлено в табл. 8.8.
Таблиця 8.8
Видатки загального фонду бюджету Університету
за КПКВ 2201150, 2201190
Видатки,
тис. грн

Усього
зокрема:
- оплата праці й
нарахування на
заробітну плату;
- оплата
комунальних
послуг та
енергоносіїв;
- стипендії;
- продукти
харчування, інші
виплати дітям –
сиротам;
- використання
товарів і послуг

2012 р.

2018 р.
(план)

Разом з
2012 по
2018 рр.

Питома
вага
видатків
у
відсотках

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

14 232,1 15 271,9

15 811,8

17 993,2

18 64,5

22 829,5 19 946,5 124 249,5

100,0

8 668,6

9 246,4

9 314,0

10 280,6

10 71,4

16 026,6 15 025,7

79 233,3

63,77

1 835,3

2 096,2

1 896,0

2 149,5

2 381,6

2 267,4

845,8

13 471,8

10,84

3418,3

3513,0

4006,9

4893,3

4288,5

3315,4

2684,7

26120,1

21,02

282,2

411,9

551,8

666,3

761,4

1012,8

1390,3

5076,7

4,09

27,7

4,4

43,1

3,5

61,6

207,3

347,6

0,28

– за КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні розробки,
виконання робіт за державними цільовими програмами та державним
замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової
інфраструктури, наукової преси та наукових об`єктів, що становлять
національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду
фундаментальних досліджень» представлено в табл. 8.9.
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Таблиця 8.9
Видатки загального фонду бюджету Університету за КПКВ 2201040
Видатки, тис. грн

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Усього
зокрема:
- оплата праці й
нарахування на заробітну
плату;
- оплата комунальних
послуг та енергоносіїв;
- видатки на відрядження
придбання предметів та
матеріалів, обладнання,
інвентаря;
- оплата послуг

293,2
285,3

1,6
6,3

186,2
182,6

1,0
2,6

201,5
197,5

0,5
3,5

2017 р.

2018 р.
(план)

Разом з Питома вага
2012 по видатків у
2018 рр. відсотках

910,8
903,3

1 315,9
1 291,2

1 643,0
1 575,3

1 640,0
1 440,5

6 190,6
5 875,7

100
94,91

3,6

3,8

4,7

4,8

16,9

0,27

3,9

12,0
8,9

20,4
36,7

24,6
164,7

60,1
226,6

0,97
3,66

5,9

5,4

11,3

0,18

Спеціальний фонд
Обсяги надходжень спеціального фонду (власні надходження) протягом
звітного періоду за всіма бюджетними програмами подано в табл. 8.10.
Таблиця 8.10
Видатки спеціального фонду Університету
Видатки, тис. грн 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
Надходження
66 979,6 68 907,0 68 103,4 75 750,0 82 701,1 89 482,5
спеціального
фонду бюджету

2018 (план)
128 877,3

Динаміка зростання надходжень по спеціальному фонду протягом
звітного періоду відображена на рис. 8.3.

Рис.8.3. Видатки спеціального фонду Університету
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За звітний період обсяг надходжень спеціального фонду зріс на 30 % із
66,9 млн грн. у 2012 році до 89,4 млн грн. у 2017 році. Головним джерелом
надходження спеціального фонду становила плата за навчальну послугу ‒
78,6 %, оплата за гуртожитки становила 13 %, надходження від наукових
розробок та досліджень – 4,2 %.
Структуру фактичних надходжень за спеціальним фондом відображено в
табл. 8.11.
Таблиця 8.11

Видатки, тис.грн.

Надходження
спеціального фонду
бюджету, разом
За послуги, що
надаються
бюджетними
установами згідно з
їх основною
діяльністю (плата за
навчання):
- від наукових
розробок та
досліджень;
- від додаткової
(господарської )
діяльності;
- від оренди майна;
- від реалізації
майна;
- від отримання
благодійних
внесків, грантів та
дарунків;
- від підприємств,
організацій,
фізичних осіб для
виконання цільових
заходів;
- відсоток від
депозиту

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р. 2017 р.

2018
(план)

Разом з
2012 по
2018 рр.

Питома вага
надходжень у
відсотках

Фактичні надходження за спеціальним фондом Університету

66 979,6 68 907,0 68 103,4 75 750,0 82 701,1 89 482,5 128 877,3 580 800,9

100,00

56 968,3 55 309,7 54 858,9 59 131,7 60 280,1 62 578,2 107 314,6 456 441,5

78,59

1 107,5

3 780

7 080,1

8 348,9

244,1

232,9

2 828,6

3 156,2

9 792,6 10 144,8

233,9

326,7

5 322,1

3 387,7

24 202,7

4,17

11 773 13 566,7 14 660,1

75 366,2

12,98

314,4

4 620,6

296,3

270,1

1918,4

0,33

18,4

21,5

35,4

6

36,5

21

16,5

155,3

0,03

73,9

559,2

273,2

2 485,3

1 088,3

4 540,4

1 666,1

1 0686,4

1,84

66,5

98,5

80,8

47,2

70,9

109,8

85,5

559,2

0,10

1 420,8

556,3

0

452,1

3 815,8

3 749,5

1 476,7

11 471,2

1,98
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Динаміка змінювання витрат за спеціальним фондом відображена
на рис. 8.4.

Рис. 8.4. Показники видатків спеціального фонду (тис. грн)
Структуру видатків спеціального фонду Університету за звітний період за
всіма бюджетними програмами представлено в табл. 8.12 та рис. 8.5.
Таблиця 8.12

Видатки,
тис. грн

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2
3
4
5
6
7
1
Показники
70 675,9 71 564,4 61 860,9 67 040,9 75 467,4 93 295,0
касових
видатків
спеціального
фонду
зокрема:
44 619,1 49 634,7 44 879,4 46 024,9 44 516,3 57 634,5
- оплата праці
й нарахування
на заробітну
плату;
- предмети,
3 464,1 3 590,4 4 042,4 4 731,0 5 617,9 6 336,9
матеріали,
обладнання та
інвентар;
- продукти
379,3
425,0
420,4
450,6
472,1
367,9
харчування;
- оплата послуг 1 741,8 1 810,3 2 209,1 2 316,7 4 835,5 5 883,1
(крім
комунальних);
- оплата
8 768,0 7 151,7 5 558,2 9 779,0 11 455,0 11 934,5
комунальних
послуг;
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2018
(план)
8
74 218,4

Разом з
2012 по
2018 рр.

Питома
вага
видатків у
відсотках

Показники видатків за спеціальним фондом Університету

9
514 122,8

10
100,00

47 444,8 334 753,7

65,11

4 746,4

32 529,1

6,33

218,0

2 733,3

0,53

4 483,9

23 280,4

4,53

8 410,1

63 056,5

12,26

Продовження таблиці 8.12
2
1
- видатки на
1 312,6
відрядження;
- соціальне
67,8
забезпечення;
- інші поточні
543,5
видатки;
- придбання
1 378,4
обладнання і
предметів

3
912,6

4
1 476,1

5
719,3

6
606,5

7
878,2

8
588,5

9
6 493,7

10
1,26

98,1

81,2

31,8

130,4

144,9

108,3

662,5

0,13

1 001,2

960,5

988,6

1336,9

737,8

167,0

5 735,5

1,12

2238,0

863,6

1 999,0

4 578,6

4 422,4

4 826,2

20 306,2

3,95

7 520,2

3 567,8

506,8

0,0

480,8

0,0

0,0

12 075,6

2,35

881,1

1 134,6

863,2

0,0

1 437,4

4 954,8

3 225,2

12 496,3

2,4

довгострокового

користування;
- капітальне
будівництво;
- капітальний
ремонт та
реконструкція

Рис. 8.5. Показники видатків за спеціальним фондом Університету

Структура видатків спеціального фонду демонструє, що повне
господарське утримання Університету, а також всі капітальні видатки розвитку
здійснювалися із спеціального фонду.
Структуру видатків за КПКВ 2201160 «Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх
баз практики» представлено в табл. 8.13.
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Таблиця 8.13
Показники видатків за спеціальним фондом Університету
за КПКВ 2201160

Усього

65 744,6 63 987,2 54 836,0 59 707,5 66 542,5 84 371,9 67 859,8 463 049,4

Питома
вага
видатків у
відсотках
100,00

зокрема:

40 904,8 43 311,7 39 342,6 40 245,9 38 485,0 51 011,1 42 119,3 295 420,4

63,80

3 270,2

3 497,8

3 863,9

4 588,9

5 541,0

6 231,6

4 678,5

31 671,9

6,84

378,7

424,8

420,4

450,5

472,1

367,9

218,0

2 732,4

0,59

1 658,2

1 725,5

1 906,2

2 020,9

3 601,1

4 651,8

4 305,2

19 868,9

4,29

8 149,7

6 673,7

5 153,5

9 223,9

10 670,1 11 381,1 7 670,1

58 922,1

12,72

1 296,4

894,2

1 422,5

699,7

596,3

860,8

571,3

6 341,2

1,37

53,4

74,5

55,4

23,0

130,4

144,9

108,3

589,9

0,13

319,5

506,6

466,6

466,2

566,0

376,2

153,5

2 854,6

0,62

1 312,4

2 176,0

834,9

1 988,5

4 562,3

4 391,7

4 810,4

20 076,2

4,34

7 520,2

3 567,8

506,8

12 075,6

2,61

881,1

1134,6

863,2

12 496,3

2,7

Видатки,
тис.грн.

- оплата праці
й нарахування
на заробітну
плату;
- предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар;
- продукти
харчування;
- оплата послуг
(крім
комунальних);
- оплата
комунальних
послуг;
- видатки на
відрядження;
- соціальне
забезпечення;
- інші поточні
видатки
- придбання
обладнання і
предметів

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018
(план)

Разом з
2012 по
2018 рр.

довгострокового

користування;
- капітальне
будівництво;
- капітальний
ремонт та
реконструкція

480,8
0,0

1 437,4

4 954,8

3 225,2

Структура видатків за КПКВ 2201150 «Підготовка кадрів вищими
навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх
баз практики» представлено в табл. 8.14.
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Таблиця 8.14
Показники видатків за спеціальним фондом Університету
за КПКВ 2201150
Видатки,
тис. грн
Усього
зокрема:
- оплата праці й
нарахування на
заробітну плату;
- предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар;
- продукти
харчування;
- оплата послуг
(крім
комунальних);
- оплата комунальних послуг;
- видатки на
відрядження;
- соціальне
забезпечення;
- інші поточні
видатки;
- придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування

3 827,9
2 955,6

Разом з
2012 по
2018 рр.
28 403,2
22 311,9

Питома вага
видатків у
відсотках
100,00
78,55

37,8

604,1

2,13

0,9

0,00

2012 р. 2013 р. 2014 р.

2015 р.

2016 р. 2017 р.

2018
(план)

3 908,9 3 869,6 3 952,6
2 901,1 3 138,4 3 180,4

4 454,5
3 596,1

4 153,6 4 236,1
3 102,2 3 438,1

185,3

81,7

91,2

99,4

47,1

61,6

0,6

0,2

55,7

84,8

110,7

91,0

76,3

71,6

77,9

568,0

2,00

618,3

387,5

404,7

555,1

784,4

553,0

735,0

4 038,0

14,22

7,3

7,3

11,6

7,6

7,5

3,6

5,8

50,7

0,18

14,4

23,6

25,8

8,8

72,6

0,26

67,9

107,2

105,5

85,9

119,8

77,5

563,8

1,98

58,3

38,9

22,7

10,5

16,3

30,7

193,2

0,68

0,1

15,8

Структуру видатків за КПКВ 2201040 «Дослідження, наукові та науковотехнічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та
державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка
наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об’єктів, що становлять
національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду
фундаментальних досліджень» представлено в табл. 8.15.
Таблиця 8.15
Показники видатків за спеціальним фондом Університету
за КПКВ 2201040
Видатки, тис.грн.

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

2017 р.

1

2
3
4
5
6
1 022,4 3 707,6 3 072,3 2 78,9 4 771,3
813,2 3 184,6 2 356,4 2 182,9 2 929,1

7
4 687,0
3 185,3

Усього
зокрема:
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Питома вага
2018 Разом з 2012
видатків у
(план) по 2018 рр.
відсотках
8
9
10
2 530,7
22 670,2
100,00
2 369,9
1 7021,4
75,08

Продовження таблиці 8.15
1
- оплата праці і
нарахування на
заробітну плату;
- предмети,
матеріали,
обладнання та
інвентар;
- оплата послуг
(крім
комунальних);
- оплата
комунальних
послуг;
- видатки на
відрядження;
- інші поточні
видатки;
- придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8,6

10,9

87,3

42,7

29,8

43,7

30,1

253,1

1,12

192,2

204,8

1158,1

1159,7

100,8

2 843,5

12,54

0,5

0,4

5,0

96,4

0,43

27,9

90,5

8,9

11,1

42,0

12,0

2,7

13,8

11,4

101,9

0,45

156,1

387,4

388,4

436,5

651,1

284,1

13,5

2 317,1

10,22

7,7

23,1

6,0

36,8

0,16

8.2 Заробітна плата працівників
Заробітна плата працівників Університету протягом звітного періоду
постійно зростала:
– середньомісячна заробітна плата науково-педагогічного персоналу
зросла у 2,3 рази з 4 326 грн у 2012 році до 9 800 грн у 2018 р., що зумовлено
пропорційним підвищенням І-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки з
773 грн у 2012 році до 1 762 грн у 2018 р. (рис. 8.6)
– середньомісячна заробітна плата викладачам коледжів зросла у 2,5 рази:
– з 2 608 грн у 2012 р. до 7 205 грн у 2018 р. – по житлово-комунальному
коледжу (рис. 8.7);
– з 2 760 грн. у 2012 р. до 6 960 грн. у 2018 р. – по електромеханічному
коледжу (рис. 8.8)
Це зростання заробітної плати викладачів було зумовлено крім
підвищення І-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки ще і збільшенням на
два тарифних розряди міжпосадових окладів з 1 вересня 2017р.
Заробітна плата іншого персоналу університету зросла у 2,6 рази з
1943 грн у 2012 р. до 5 045 грн у 2018 р. завдяки зростанню посадових окладів
та зростанню мінімальної заробітної плати з 1 073 грн у 2012 р. до 3 723 грн у
2018 р. (рис. 8.9).
Окрім виплати посадових окладів та обов’язкових доплат та надбавок
здійснювалися стимулюючі виплати – надбавки, премії, грошова допомога,
матеріальна допомога на оздоровлення; в повному обсязі виплачувалася
індексація заробітної плати.
129

Рис. 8.6. Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати
по університету (КПКВ 2201160)

Рис. 8.7. Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати по Житловокомунальному коледжу (КПКВ 2201150)
130

Рис. 8.8. Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати по
Електромеханічному коледжу (КПКВ 2201150)
8.3 Підвищення енергоефективності Університету
Україна зробила свій вибір – європейський шлях розвитку. Це означає,
що ми обрали європейські цінності, і важливе місце серед них посідає
заощадливе ставлення до енергетичних ресурсів країни.
Беручи до уваги розпорядження КМУ, закони України та міжнародні
стандарти ISO, Університет у 2012 р. прийняв план робіт із енергозбереження.
Першими кроками в цьому напрямку стала співпраця з Інститутом фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України щодо впровадження
енергозберігаючих світлодіодних джерел світла в навчальних корпусах
Університету на загальну суму 1 838 293 млн грн. Щороку проводиться заміна
вікон на енергозберігаючі. На сьогодні їхня кількість становить понад
500 штук. Значним кроком щодо зменшення плати за спожиту електричну
енергію в гуртожитках стало встановлення в них у 2016 р. зонних приладів
обліку. Окупність цього заходу склала 6 місяців. А з початку 2016 року
реалізація проекту «Сонячна електростанція» майже повністю забезпечує
електроенергією блок кафедри фізичного виховання, що становить понад 3 тис.
кВт. год на місяць. Починаючи з жовтня 2016 року було вироблено 28 046 кВт.
год електричної енергії, що забезпечило економію 56 тис. грн.
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Проведено реконструкцію 3 індивідуальних теплових пунктів (у 2012 р. –
головного корпусу, у 2017 р. – архітектурно-художньої майстерні ARHOUSE, у
2018 р. – адміністративного корпусу), загальна сума інвестицій склала 850 тис.
грн. І було обладнано системою автоматизації та погодозалежним керуванням
споживання теплової енергії, що уможливило значно ефективніше
використання теплової енергії.
У 2014, 2017 рр. у індивідуальних теплових пунктах блоку кафедри
фізвиховання та гуртожитку № 2 відповідно було встановлено модуль гарячого
водопостачання (далі ‒ ГВП). Унаслідок заміни теплообмінника ККД системи
гарячого водопостачання (ГВП) на 30 % збільшився, а витрати на підігрів води
зменшилися на 30 %.
Важливим кроком у проведенні термомодернізації об’єктів Університету
стало утеплення обгороджувальних конструкцій гуртожитку № 4 із
встановленням енергозберігаючих металопластикових вікон. Роботи були
виконані у вересні 2018 р. на загальну суму 1,45 млн грн.
Після успішної реалізації проекту «Сонячна електростанція» Університет
продовжив роботу в цьому напрямі, та вже в 2018 р. розпочав реалізацію
проектів щодо зменшення споживання теплової енергії на опалення та гарячу
воду за допомогою використання теплових насосів та сонячних геліосистем.
Задля успішного управління споживанням енергетичних ресурсів в
Університеті побудовано структуру енергоменеджменту на базі використання
сучасних засобів моніторингу і керування.
Упроваджуючи сучасні технології, Університет розпочав розробку
проекту «ГІС-Університет», реалізація якого забезпечить підвищення рівня
ефективного використання матеріально-технічної бази та сприятиме
раціональному використанню енергоносіїв.
На початку 2018 р. Університет взяв участь у спільному з Європейським
інвестиційним банком та NEFCO проекті «Вища освіта України», метою якого є
здійснення заходів щодо енергоефективності. Загальна вартість поданої
Університетом анкети становить майже 7,5 млн євро.
Університет протягом останніх років плідно працює з такими
міжнародними організаціями як Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), ROCKWOOL, USAID та ін., метою співпраці є розвиток і
підвищення енергозбереження в Університеті.
За звітній період Університет придбав за кошти спеціального фонду
обладнання й предмети довгострокового користування на суму 20 306,00 тис.
грн, зокрема:
‒
обчислювальної техніки (комп’ютери, принтери, ксерокси) на суму
6 578,4 тис. грн, а також за рахунок міжнародних грантів та дарунків ‒ на суму
684,6 тис. грн;
‒
придбано меблів на суму 1 532,7 тис. грн, за рахунок благодійної
цільової допомоги ‒ на суму 761,1 тис. грн;
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‒
літератури та періодичних видань для бібліотечного фонду на суму
1 060,03 тис. грн;
‒
обладнання для навчальних лабораторій на суму 9 686,1 тис. грн.
За звітний період виконані роботи по капітальному будівництву на суму
12 075,0 тис. грн, а також по реконструкції будівель і капітальних робіт – на
суму 9 633,2 тис. грн;
‒
за рахунок спонсорської допомоги ‒ на суму 2 863,1 тис. грн.
Для забезпечення культурно-масової, фізкультурної діяльності,
оздоровлення працівників Університету, згідно з колективним договором, на
рахунок Первинної профспілкової організації працівників Університету
щорічно перераховує не менше ніж 0,3 % від фонду оплати праці.
9 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ДОСЯГНЕНЬ
УНІВЕРСИТЕТУ
9.1 Нагороди за освітньо-наукову діяльність
№
з/п
1
1

2

Назва виставки

Рік участі

2
ІІІ Міжнародна
виставка «Сучасні
заклади освіти 2012»
IV Виставкапрезентація
«Інноватика в
сучасній освіті»

3
1 березня,
2012 рік

4
Нагорода «Лідер наукової діяльності»

16 жовтня,
2012 рік

IV Міжнародна
виставка «Сучасні
заклади освіти –
2013»

28 лютого,
2013 рік

V Виставкапрезентація
«Інноватика в
сучасній освіті –
2013»

22 жовтня,
2013 рік

Золота медаль в номінації «Розробка та
створення
сучасних
технічних
засобів
навчання для впровадження в освітню
практику» на тему «Веб-сервіси моніторингу
успішності студентів вищого навчального
закладу»
Номінація «Створення та впровадження
електронних
навчально-методичних
комплексів, рейтингових систем, обладнання,
продуктів, програм та рішень для системи
освіти» золота медаль;
номінація «Створення та упровадження
електронних
навчально-методичних
комплексів, рейтингових систем, обладнання,
продуктів, програм та рішень для системи
освіти» золота медаль
Лауреат конкурсу І ступеня в номінаціях
«Упровадження інновацій у презентацію
діяльності вищого навчального закладу в
інтернет-просторі»,
«Організаційне
і
навчально-методичне
забезпечення
впровадження електронних засобів у практику
діяльності закладів післядипломної освіти»

3

4

Нагорода
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Продовження таблиці
1

5

6

7

8

9

2
V Міжнародна
виставка «Сучасні
заклади освіти –
2014»

3
18 березня,
2014 рік

VІ Виставкапрезентація
«Інноватика в
сучасній освіті 2014»
VІ Міжнародний
форум-презентація
«Інноватика в
сучасній освіті –
2014»
VI Міжнародна
виставка «Сучасні
заклади освіти –
2015»

18 березня,
2014 рік

VII Міжнародний
форум «Інноватика в
сучасній освіті»

20 жовтня,
2015 рік

4
Диплом гран-прі «Лідер вищої освіти України»;
за показниками наукометричної бази даних
SciVerce Scopus за 2013 рік Університет
нагороджено сертифікатом якості наукових
публікацій
Диплом Лауреата конкурсу І ступеня

21 жовтня,
2014 рік

Номінація «Хмарні технології» в освіті – нові
компетенції у сфері ІКТ» диплом лауреата
конкурсу І ступеня

12 березня,
2015 рік

Диплом гран-прі «Лідер наукової та науковотехнічної діяльності» за високі показники у
рейтинговому виставковому конкурсі, «Наукова
та науково-технічна діяльність».
сертифікат «Якість наукових публікацій»;
диплом «За творчу працю з підвищення якості
національної освіти»;
золота медаль в номінації «Упровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальну, наукову та управлінську діяльність
навчального закладу» за інноваційну розробку
«Упровадження
вільного
програмного
забезпечення Кoha для автоматизації бізнеспроцесів бібліотеки вищого навчального
закладу»
Лауреат національного виставкового конкурсу
«Видатні науково-практичні досягнення в
освіті»; за інноваційну розробку «Упровадження
корпоративної соціальної мережі вищого
навчального закладу на платформі Yammer
enterprise» в номінації «Інновації у створенні
системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти» – диплом лауреата конкурсу
І ступеня
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1
10

2
VIII Міжнародний
форум «Інноватика в
сучасній освіті» та
IV міжнародна
виставка World Edu

11

VII Міжнародна
виставка «Сучасні
заклади освіти 2016»

12

VIII Міжнародна
виставка «Сучасні
заклади освіти» та V
Міжнародна
виставка освіти за
кордоном World Edu

Продовження таблиці
3
4
25 жовтня, Лауреат конкурсу І ступеня «Видатні науково2016 рік
практичні досягнення в освіті»
лауреат конкурсу І ступеня «Видатні науковопрактичні досягнення в освіті» у національному
виставковому
конкурсі
в
номінації
«Електронний освітній ресурс» за розробку та
впровадження системи забезпечення якості
освітньої діяльності вищого навчального
закладу на платформі Business Studio;
у номінації «Сучасні інформаційні системи,
технічні засоби навчання, технології та рішення
для впровадження в освітню практику» диплом
«Лауреат конкурсу І ступеня»
17 березня, Диплом гран-прі «Лідер вищої освіти України»;
2016 рік
за
показниками
рейтингу
міжнародної
наукометричної бази даних Scopus вручено
сертифікат якості наукових публікацій
16 березня, Почесна нагорода рейтингового виставкового
2017 рік
конкурсу гран-прі «Лідер наукової та науковотехнічної діяльності»; у тематичній номінації
«Інновації в упровадженні в освітню практику
системи дистанційного навчання» за інноваційну
розробку «Упровадження Microsoft Imagine
Academy в освітню практику дистанційного
навчання вищого навчального закладу» золота
медаль;почесний диплом за активну участь у
створенні сучасної якісної системи національної
освіти;
почесна нагорода рейтингового виставкового
конкурсу гран-прі «Лідер наукової та науковотехнічної діяльності»;
у номінації «Інновації в упровадженні в освітню
практику системи дистанційного навчання» за
інноваційну розробку «Упровадження Microsoft
Imagine
Academy
в
освітню
практику
дистанційного навчання вищого навчального
закладу» золота медаль.
Відповідно до рейтингу вищих навчальних
закладів України за показниками міжнародної
наукометричної бази даних SciVerse Scopus
вручено сертифікат якості наукових публікацій;
почесний диплом за активну участь у створенні
сучасної якісної системи національної освіти
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1
13

2
3
ІХ Міжнародна
24 жовтня,
виставка «Інноватика 2017 рік
в сучасній освіті» та
VI Міжнародна
виставка освіти за
кордоном World Edu

14

IX Міжнародна
виставка «Сучасні
заклади освіти» та
VII Міжнародна
виставка освіти за
кордоном World Edu

15

Х міжнародна
23 жовтня,
виставка «Інноватика 2018 рік
в сучасній освіті»

15 березня,
2018 рік

Продовження таблиці
4
Лауреат конкурсу «Лідер інновацій в освіті» в
номінації «Якість освіти» за інноваційну
розробку
«Система
забезпечення
якості
освітньої діяльності та якості освіти ХНУМГ ім.
О. М. Бекетова»;
лауреат конкурсу «Видатні науково-практичні
досягнення в освіті» в номінації «Електронний
освітній ресурс» за інноваційну розробку
«Цифровий
репозиторій
ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова».
Гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної
діяльності»
у
номінації
«Упровадження
сучасних засобів навчання, проектів, програм і
технологій для вдосконалення та підвищення
ефективності
освітнього
процесу»
за
інноваційну розробку «Упровадження хмарних
технологій Мicrosoft Azure в освітній процес
вищого навчального закладу» золота медаль.
Відповідно до рейтингу вищих навчальних
закладів України за показниками міжнародної
наукометричної бази даних SciVerse Scopus
вручено сертифікат якості наукових публікацій
В номінації «Інновації якості освіти» за роботу
«Упровадження
стандарту
рейтингування
науково-педагогічних працівників та підрозділів
як
складової
системи
внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності
закладів вищої освіти» Університет отримав
Почесне звання «Лідер інновацій в освіті» та
відповідний диплом і нагороду.
У конкурсі із тематичних номінацій у номінації
«Інноваційне освітнє середовище: нові виклики.
та сучасні рішення» за інноваційну розробку та
впровадження системи інтерактивного енавчання на основі інтернет-технологій в
закладах вищої освіти Університет отримав
диплом переможця та золоту медаль
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9.2 Рейтинги Університету
У світовому рейтингу Webometrics (січень 2018 р.) серед українських
вишів Університет зайняв 20 позицію.
В світовому рейтингу Webometrics (липень 2018 р.) серед українських
вишів Університет отримав 21 позицію.
Cвітовий вебометричний рейтинг репозиторіїв у 2018 р. не проводився (у
січні 2017 р. цифровий репозиторій Університету займав 4 позицію в Україні).
Веб-портал UniRank, який представляє неакадемічний рейтинг вищих
закладів світу, враховуючи популярність їх офіційних веб-сайтів, оприлюднив
рейтинг за 2018 рік. Університет зайняв 22 позицію серед українських вишів.
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
українських вищих навчальних закладів.
Згідно з даними рейтингу, станом на квітень 2018 р., Університет з
індексом Гірша 10 посів 75 місце серед усіх університетів України.
Лабораторія Cybermetrics оприлюднила шостий рейтинг прозорості
університетів на підставі даних цитованості їх провідних учених.
Університет станом на червень 2018 р. з кількістю цитувань – 5 401
зайняв 3 499 позицію у світі і 35 позицію по Україні.
У рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» у 2018 році
Університет зайняв 95 місце (108 місце – у попередньому рейтингу).
Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України у 2018 р.
підсумував загальні рейтингові місця навчальних закладів за версією «Топ-200,
Україна», Scopus та «Бал ЗНО на контракт» проти «Топ-200, Україна», Scopus
та «Вебометрикс» у 2017 році.
У консолідованому рейтингу серед 237 закладів вищої освіти України у
2018 році Університет посів 80–82 місце.
У 2018 р. Університет взяв участь у рейтингу «Бібліометрика
української наук», який має декілька номінацій.
За кількістю бібліометричних портретів учених Університет поспіль двох
років займає восьме місце в Україні – 549.
 У рейтингу наукових колективів з індексом Гірша 45 Університет
займає 40–41 місце серед закладів вищої освіти України (29 місце з індексом
Гірша 41 – у попередньому).
У рейтингу наукових видань науково-технічний збірник Університету
«Комунальне господарство міст» з індексом Гірша 12 займає 82 позицію.
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10. СВІТЛИНИ ПОДІЙ
(відображення подій у фотографіях)
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Відкриття пам’ятника Олексію
Миколайовичу Бекетову

Приєднання до Великої Хартії
Університетів, м. Саламанкі, Іспанія

Відкриття Центру розвитку дитини
ХНУМГ імені О.М.Бекетова

Центр розвитку дитини ХНУМГ
імені О.М.Бекетова

Візит Прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана до ХНУМГ
імені О.М.Бекетова

Відкриття Архітектурно-художніх
майстерен «ARHAUSE»

Вручення диплому Почесного
доктора ХНУМГ імені О.М.Бекетова
Лешеку Бальцеровичу

Підписання угоди про співпрацю
ХНУМГ імені О. М. Бекетова з
Південно-Моравським регіоном
Чеської Республіки

Підписання угоди про співпрацю
ХНУМГ імені О.М. Бекетова та ПАО
«Харківський плитковий завод»

Підписання угоди про співпрацю
ХНУМГ імені О.М. Бекетова та
компанії Schneider Electric

Відкриття україно-арабського,
україно-азіатського та українотурецького культурно-освітніх
центрів

Відкриття україно-арабського,
україно-азіатського та українотурецького культурно-освітніх
центрів

Відкриття україно-ліванського
культурно-освітнього центру

Відкриття україно-польського
культурно-освітнього центру

Відкриття україно-канадського
культурно-освітнього центру

Візит корейської делегації до
Університету

Відкриття україно-китайського
культурно-освітнього центру

Візит посла Республіки Ліван до
Університету

Візит польської делегації на чолі з
Лешеком Бальцеровичем до
Університету

Візит Віце-прем'єр-міністра Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального господарства Геннадія
Зубка

Урочиста Посвята у студенти
2018 року

Спільна робота зі студентами
факультету архітектури, дизайну та
образотворчого мистецтва над
проектом «Зелена площа
Університету»

Зелена площа Університету

Зелена площа Університету

Освітньо-наукова лабораторія
світлового дизайну

Освітньо-наукова лабораторія
світлового дизайну

Комп’ютерна зала архітектурнохудожній майстерень «ARHAUSE»

Освітньо-наукова лабораторія
цифрового релейного захисту і
автоматики

Відкриття лабораторії видобування,
підготовки і транспортування нафти і
природного газу

Лабораторія видобування,
підготовки і транспортування нафти
і природного газу

Архітектурно-художні майстерні «ARHAUSE»

Освітньо-наукова лабораторія світлового дизайну

Освітньо-наукова лабораторія сонячна електростанція

Щорічний етнофестиваль
«Студентська масляна»

Вручення подяк батькам кращих
студентів університету

На ярмарку студентських
можливостей

Зустріч з лідерами студентського
самоврядування

Щорічна зустріч зі студентами 1
курсу

Відзначення кращих студентів з
нагоди Міжнародного дня студента

Відкриття освітньо-наукової
лабораторії BIM-технологій

Відкриття навчально-наукової
лабораторії систем керування
електроприводами та електричних
апаратів

Відкриття лабораторного комплексу
«Еколого-енергетичної безпеки»

Підписання угоди про співпрацю
між ХНУМГ імені О.М. Бекетова та
ДК «НЕК «Укренерго»

Відкриття освітньо-наукової
лабораторії цифрового релейного
захисту і автоматики

Підписання угоди про співпрацю між
ХНУМГ імені О.М. Бекетова та НАК
«Нафтогаз»

Урочистості з нагоди Міжнародного
дня світла

Студенти - переможці конкурсу
студентських проектів ВАТ
«Житлобуд-1»

Відкриття Центру трансферу
технологій «Мегаполіс»

Центр трансферу технологій
«Мегаполіс»

Вручення диплому Почесного
доктора ХНУМГ імені О.М.Бекетова
Генеральному секретарю Конгресу
місцевих та регіональних влад Ради
Європи Андреасу Кіферу

Форум місцевого самоврядування
«Секторальні реформи в призмі
децентралізації: місцеві фінанси,
сталий розвиток, земля та майно,
житлово-комунальне господарство»

