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ЗВІТ 

ректора ХНУБА 

 про діяльність у 2017 – 2018 навчальному році  

та основні завдання колективу університету  

на  2018-2019 навчальний рік 

Шановні колеги, представники студентства, гості! Радий вітати Вас на 

щорічному зібранні, присвяченому  новому навчальному року.  

Сьогодні, традиційно, на підставі матеріалів наданих проректорами, 

деканами факультетів, завідувачами кафедр та керівниками структурних 

підрозділів, я проінформую Вас про те, яких результатів ми досягли у 2017-2018 

навчальному році, а також про те, що в нашому університетському житті 

залишилося невирішеним, проблемним і, нарешті, про те, які завдання постають 

нагальними на перспективу. 

Відповідно до сучасного державного законодавства, яке регламентує 

функціонування закладів вищої освіти, основною місією нашого університету 

була і залишається підготовка конкурентоздатних фахівців, відповідно до потреб 

світового і національного ринків праці. Слід відзначити, що виконуючи цю місію, 

ми працюємо у практично повністю оновленому правовому полі, адже починаючи 

з 2014 року на державному рівні прийнята низка нових Законів України, основні з 

яких: 

- «Про вищу освіту»; 

- «Про наукову та науково-технічну діяльність»; 

- « Про освіту»,  

а також постанов Кабінету Міністрів України та наказів  Міністерства 

освіти і науки України. 

Дані нормативно-правові документи, перш за все, надали широку 

академічну, організаційну, фінансову автономію освітнім закладам. Крім цього, 

стали підґрунтям щодо суттєвих змін організації освітнього процесу та його 

змісту. Так, започатковано навчання за багаторівневою моделлю підготовки, а 

також за новим переліком галузей знань і спеціальностей, здійснено перехід від 
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знанєвої моделі підготовки до моделі компетентністного типу. При плануванні 

освітнього процесу використовується Європейська кредитна трансферно-

накопичувальна система.  

Започатковані зміни стали підгрунттям інтеграції національної системи 

освіти в міжнародний освітній простір зі спільними фундаментальними 

принципами функціонування.  

Звітний 2017-2018 навчальний рік, не став винятком щодо оновлення 

нормативно-правової бази функціонування освітніх закладів. Так,  у вересні 2017 

року набрав чинності Закон України «Про освіту», який став базовим для усіх 

інших спеціальних законів у сфері освіти та  її суттєвого реформування, а також 

вніс зміни до цілої низки законів, в тому числі до Закону України «Про вищу 

освіту».  Окремими положеннями даного Закону стали: 

- термінологічні зміни, наприклад, термін «вищий навчальний заклад» 

замінено терміном «заклад вищої освіти»; 

- зміни щодо переоформлення установчих документів та ліцензування 

освітньої діяльності; 

- розширення переліку процедур і заходів, які здійснюються для 

забезпечення системи якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

- надання особливої уваги  прозорості та інформаційній відкритості 

закладу освіти; 

- забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти тощо. 

Усвідомлюючи значення  нової законодавчої бази, у звітному році ми 

продовжували реалізовувати  положення Закону України «Про вищу освіту», а 

також розпочали роботу щодо імплементації Закону України «Про освіту». 

Зокрема, згідно з наказом по університету: 

-  розроблено та затверджено заходи щодо впровадження його основних 

положень;  

- започатковано розміщення для відкритого доступу інформації та 

документів, якщо вони не підпадають під категорію інформації з обмеженим 
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доступом або, якщо інше не визначено Законом, не пізніше ніж через десять 

робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них; 

- розпочато переоформлення установчих документів Університету з метою 

приведення їх у відповідність до Закону; 

- розпочато роботу щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти; 

- впроваджено використання в усіх офіційних документах нової 

термінології. 

Аналізуючи заходи щодо імплементації нового Закону України «Про 

освіту» зобов’язую начальника юридичного відділу Григор’єва Володимира 

Васильовича внести відповідні зміни у Статут університету згідно з вимогами 

цього закону. 

Шановні колеги! Зазначу, що працюючи в оновленому правовому полі, з 

основними положеннями якого я Вас ознайомив, важливо усвідомлювати, що у 

2023 році нашому університету необхідно пройти процедуру підтвердження 

статусу національного. На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу 

національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу» в минулому 

навчальному році університет своєчасно  надав до МОН України щорічну 

моніторингову справу на підтвердження статусу національного. З цією метою на 

університетському рівні було розроблено відповідний  пакет документів. Перш за 

все, це «Стратегічний план розвитку ХНУБА на 2018 – 2023 роки».  Головна мета 

якого полягає у досягненні університетом, за основними напрямками діяльності, 

Європейського рівня надання освітніх послуг. А також  «План заходів ХНУБА 

щодо забезпечення використання критеріїв надання та підтвердження статусу 

національного». Названі документи розміщені на веб-сайті університету. Тож, 

прошу керівників структурних підрозділів, науково-педагогічних працівників та 

співробітників неухильно керуватися цими нормативними актами.  
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З метою визначення основних правил реалізації зазначених державних та 

прийнятих на університетському рівні нормативно-правових документів, в 

минулому навчальному році були розроблені та затверджені такі положення: 

- Положення про академічну доброчесність. 

- Положення про випускні кваліфікаційні роботи рівнів вищої освіти 

«бакалавр», «магістр» . 

- Положення про надання грифів Вченої ради. 

- Положення про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії. 

- Тимчасове положення про порядок організації та проведення дуального 

навчання. 

- Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу. 

Слід відзначити, що в частинні розробки нормативних документів 

університету у звітному навчальному році, як і в попередні роки, зроблено 

чимало. Але, нажаль, залишається нереалізованою задача розробки та 

сертифікації цілісної системи управління якістю освітньої діяльності та якістю 

вищої освіти Харківського національного університету будівництва та 

архітектури відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 «Системи управління якістю». 

Мені здається, що зволікати і далі з вирішенням цього питання ми не можемо собі 

дозволити. Тому, в наступному навчальному році розробка вищевказаної системи 

є нашою з Вами пріоритетною задачею. 

Колеги! Ознайомлюючи Вас з новими документами, які визначають 

функціонування сучасної вищої освіти, прошу приділити особливу увагу  

прийнятій у 2018 році постанові, яка затверджує нову редакцію Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. Зупинюся на деяких, найбільш важливих 

моментах: 

− вводяться поняття група забезпечення спеціальності та кваліфікація 

відповідно до спеціальності; 
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− ліцензований обсяг відтепер – максимальна кількість осіб, яким заклад 

вищої освіти може одночасно  забезпечити  здобуття освіти за відповідною 

спеціальністю; 

− кількість здобувачів вищої освіти на певній спеціальності та рівні вищої 

освіти повинна становити не менше 50 відсотків відповідного ліцензованого 

обсягу; 

− необхідно забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

Крім цього, з 1 вересня 2018 року вводяться нові кадрові вимоги до 

науково-педагогічних та наукових працівників, а також до кількості членів групи 

забезпечення. 

Шановні колеги! Також зверну Вашу увагу  на особливе ставлення, щодо 

набуття міжнародного досвіду надання освітніх послуг.  

Так, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, під час зустрічі з 

ректорами закладів вищої освіти Харківської області (2 липня 2018 року), 

наголосила на таких важливих аспектах. 

 По-перше, необхідно особливу  увагу приділяти залученню іноземних 

студентів до навчання в освітніх закладах України. На думку Міністра освіти і 

науки кількість іноземних студентів це показник не лише визнання престижності 

навчального закладу, а й відповідальність. «І зараз, коли в нас зменшується через 

падіння демографічних показників кількість вступників, залучення іноземних 

студентів та розвиток подвійних дипломів – важливий напрям роботи вишів», 

повідомила Міністр. 

По-друге,  для розв’язання поставленого завдання закладам вищої освіти, 

що здійснюють підготовку іноземців та  осіб без громадянства за спеціальностями 

необхідно до 31 грудня 2019 року пройти процедуру ліцензування. Для отримання 

такої ліцензії один з членів  проектної групи повинен володіти англійською 

мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. По-

третє, необхідно мати  сторінку на офіційному веб-сайті англійською мовою, на 
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якому розміщена основна інформація про діяльність, правила прийому іноземців 

та осіб без громадянства, умови навчання та проживання. 

Можна продовжувати перераховувати і далі, але, я впевнений, що всі Ви 

зрозуміли над чим нам необхідно найближчим часом працювати. Тож ставлю 

завдання і буду вимагати від відповідальних осіб забезпечення процедури 

ліцензування підготовки іноземців та осіб без громадянства в 2018-2019 

навчальному році обов’язково для спеціальностей: 

- Архітектура та містобудування – бакалавр, магістр; 

- Будівництво та цивільна інженерія – бакалавр, магістр 

та з підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої 

освіти. 

Якщо таке бажання виявлять завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм з 

інших спеціальностей, ми безумовно будемо підтримувати дану ініціативу. 

Оскільки підготовка іноземців – це не тільки статус та імідж університету, а 

певною мірою питання нашого з Вами виживання.  

Разом з тим, зауважу, що одного бажання замало, необхідно виконання  

цілої низки вимог Ліцензійних умов. Однією з яких, як вже було зазначено, є 

вимога щодо володіння одним із членів проектної групи англійською мовою на 

рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

Стосовно акредитації освітніх програм. В 2017-2018 навчальному році 

університет не проходив акредитації освітніх програм, а скористався можливістю 

наданою наказами  МОН України «Про визнання освітніх програм  першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти такими, що 

акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей». 

Вищевказані накази не звільняють заклади вищої освіти від акредитації освітніх 

програм, а тільки відтерміновують дану процедуру. Освітні програми все рівно 

необхідно буде акредитувати. 

В 2018-2019 навчальному році в обов’язковому порядку акредитаційну 

експертизу необхідно пройти для освітніх програм спеціальностей: 
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- Галузеве машинобудування – бакалавр зі скороченим терміном 

навчання ( випуск – червень 2019 року). 

- Будівництво та цивільна інженерія – бакалавр зі скороченим терміном 

навчання ( випуск – червень 2019 року). 

- Комп’ютерні науки – магістр ( випуск – грудень 2018 року). 

- Архітектура та містобудування – магістр ( випуск – грудень 2018 року). 

- Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології – 

магістр ( випуск – грудень 2018 року). 

 Крім того, я вимагаю від деканів факультетів, завідувачів випускових 

кафедр, гарантів освітніх програм не заволікати з процедурою акредитації 

освітніх програм з інших спеціальностей. Як ми бачимо, легше чи простіше не 

буде, а тільки навпаки. Підтвердженням цього є те, що у 2017-2018 навчальному 

році Міністерство освіти і науки України запровадило, авансоване раніше, 

автоматизоване електронне ліцензування закладів вищої освіти. Починаючи з 1 

червня 2018 року всі ліцензійні справи подаються тільки в електронному виді. 

Невід’ємною складовою електронного ліцензування є створення архівних 

ліцензійних справ в ЄДЕБО. Архівні ліцензійні справи в ОБОВ’ЯЗКОВОМУ  

порядку створюються для спеціальностей, які були ліцензовані раніше, тобто в 

ЄДЕБО наявна інформація щодо їх ліцензованих обсягів.  

Як же виконується ця норма в нашому університеті? За першим 

(бакалаврським) рівнем підготовка в університеті здійснюється з 17 

спеціальностей, за другим (магістерським) рівнем – з 11 спеціальностей, за третім 

(освітньо-науковим) рівнем – з 5 спеціальностей, тобто 33 позиції. Архівні 

ліцензійні справи створено в ЄДЕБО лише з 12 спеціальностей. 

Нажаль, не були своєчасно створені архівні ліцензійні справи зі 

спеціальностей, які проходили процедуру ліцензування: 

Галузеве машинобудування (магістр). 

Хімічні технології та інженерія (бакалавр). 

Будівництво та цивільна інженерія (магістр). 
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Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бакалавр,     

магістр) та спеціальностей підготовки докторів філософії, не кажучи вже 

про інші спеціальності.  

У зв’язку із набранням чинності  постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. 

№ 1187» та затвердженням зазначеною постановою змін до Ліцензійних умов, 

МОН України направило керівникам закладів освіти лист, в якому 

проінформувало, що документи на ліцензування повинні відповідати вимогам 

чинних Ліцензійних умов. Відповідно і архівні ліцензійні справи необхідно 

формувати згідно вимог чинних Ліцензійних умов. 

Разом з тим, я впевнений, що спільними зусиллями всіх структурних 

підрозділів університету, в першу чергу відповідних випускових кафедр, за 

рахунок злагодженої, відповідальної, професійної та чіткої роботи поставлені 

задачі будуть виконані. Тому, перед колективом університету в черговий раз  я 

ставлю задачу підтвердити високу якість підготовки фахівців в нашому 

університеті та отримати її державне визнання. 

Колеги! Важливим  аспектом якісної організації освітнього процесу 

залишається впровадження стандартів вищої освіти спеціальностей Переліку 

2015, над якими зараз активно працюють науково-методичні комісії (підкомісії) 

сектору вищої освіти  Науково-методичної ради МОН України. Одним із кроків 

щодо реалізації даної норми явилася розробка  та розміщення на веб-сайті 

університету  всіх освітніх програм, започаткованих  в рамках ліцензованих 

спеціальностей та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідними 

освітніми програмами. 

На виконання статті 62 Закону України «Про вищу освіту» при плануванні 

та організації освітнього процесу в університеті неухильно  дотримуються права 

здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить 

не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

даного рівня вищої освіти. 
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Шановні колеги! Тепер перейду до аналізу організації освітнього процессу в 

університеті. 

Освітній процес у 2017-2018 навчальному році, як я вже відзначав,  

здійснювався суто у правовому полі чинного законодавства, відповідно до вимог 

якого були упорядковані навчальні та робочі навчальні плани. Сукупна тривалість 

провадження навчання на рік становила 40 тижнів. Поточна робота адміністрації 

університету, кафедр, фінансово-господарських та інших структур 

регламентувалася Статутом та Колективним договором на 2017-2020 роки між 

роботодавцем та трудовим колективом Університету. 

Загальний контингент студентів в університеті у 2017-2018 навчальному 

році складав 3165 осіб, з них здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

2319, заочної – 846. Зауважу, що за останні два роки контингент студентів денної 

та заочної форм навчання зменшився більше ніж на 600 осіб. Причини цього 

процесу, перш за все, об’єктивні. Це демографічний спад, відтік абітурієнтів за 

кордон, зниження фінансової спроможності громадян. Проте слід пам’ятати, 

зменшення кількості здобувачів освіти досить негативне явище, адже його 

наслідком є зменшення державного фінансування, учбового навантаження та 

скорочення кількості науково-педагогічних працівників. 

Шановні колеги! Згідно з чинним законодавством для визначення якості 

підготовки майбутнього фахівця існує низка показників серед яких визначальну 

роль відіграють академічна успішність та державна атестація студентів.  

У  2017-2018 навчальному році середній показник абсолютної успішності на 

денній формі навчання становив 89,5%, якість навчання 48%.  

За статистичними даними  30 % студентів нашого університету мають 

тільки відмінні оцінки. В цілому це непоганий результат. Ми, безумовно, 

заохочуємо старання цих молодих людей, рекомендуємо на отримання  іменних 

стипендій різного рівня, переводимо з контрактної форми навчання на бюджетну, 

а також приймаємо рішення про їх  подальше навчання в магістратурі та 

аспірантурі.    
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Аналізуючи результати сесії, ми констатували також, що   понад 10 % від 

загального контингенту студентів незадовільні оцінки.  Треба пам’ятати, що це 

потенціальні  кандидатури на відрахування. 

Тому я зобов’язую деканів факультетів, завідувачів кафедрами організувати 

у встановленому порядку перездачі студентами академічних заборгованостей до 

початку нового навчального року. 

Тепер, панове, перейдемо до розгляду питання результатів захисту 

дипломних проектів спеціалістів  і випускових кваліфікаційних робіт бакалаврів 

та магістрів. У 2017-2018 навчальному році загалом працювало 29 екзаменаційних 

комісій. Захистилося 1024 випускника із них 156 - отримали дипломи з відзнакою.  

Аналіз виконаних дипломних робіт свідчить про відповідність їх тематики 

актуальним економічним напрямкам удосконалення діяльності підприємств 

будівництва, потреб виробництва та сучасному рівню розвитку науки і техніки. У 

звітах голів екзаменаційних комісій вказано немало позитивних моментів при 

виконанні дипломних проектів та робіт, а також певних недоліків зміст яких 

аналізувався на засіданні вченої ради університету.  

Шановні завідувачі випускових кафедр, зобов’язую Вас ретельно 

проаналізувати зазначені зауваження та вжити необхідні заходи щодо їх 

усунення.  

Колеги! Нам зрозуміло, що практична підготовка студентів є підгрунттям 

для: 

- закріплення, розширення та застосування отриманих теоретичних знань;  

- одержання досвіду професійної діяльності за фахом в умовах 

виробництва;  

- оволодіння передовими методами та розвитку навичок роботи в 

колективі тощо. 

У цьому навчальному році оновлення методичного забезпечення щодо 

проведення усіх видів практик було здійснено на більшості випускових кафедр до 

31 грудня 2017 року.  
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Загалом укладено та підписано : 260 угод і 20 довгострокових договорів, 1 

договір про партнерство між кафедрою технології будівельного виробництва і 

ТОВ «АК АРТ-БУД».  

Щодо питання працевлаштування випускників університету: для успішної 

професійної реалізації випускників в університеті функціонує відділ з питань 

проходження практики та сприяння працевлаштуванню випускників і студентів. 

Основним напрямком його діяльності є створення сприятливих умов для пошуку 

місць проходження практики та працевлаштування випускників університету. 

Протягом 2017-2018 навчального року до сектору практики нашого 

університету була надана інформація про вільні вакансії на підприємствах. 

Студенти, які були направлені на практику на ці підприємства, одержали 

можливість подальшого працевлаштування. 

Представники КП «Харківське міське бюро технічного інвентаризації» та 

Харківських теплових мереж провели інформаційну зустріч з представником 

сектору практики і працевлаштування та студентами випускних курсів  з метою 

запрошення майбутніх випускників на роботу до свого підприємства, також 

студенти університету прийняли участь у online виставці працевлаштування 2017 

«Марафон вакансій». 

Завдяки проведеній роботі більше 80% наших випускників 

працевлаштовані.  Підтвердженням того, що університет рухається в правильному 

напрямку, в цьому питанні, є дані  зарплатного рейтингу вищих навчальних 

закладів-2018 за версією журналу «Гроші» на основі опитування роботодавців. 

Згідно цього рейтингу, серед вишів, що готують будівельників, наш університет 

зайняв почесне третє місце. 

Дозвольте мені, шановні колеги, нагадати Вам, що в Постанові Кабінету 

Міністрів  про підтвердження статусу національного в преміальних критеріях є 

вимоги щодо кількості випускників закладу освіти, які підтвердили своє 

працевлаштування протягом  трьох років. У зв’язку з цим, зобов’язую деканів 

факультетів, завідувачів випускових кафедр питанню сприяння 

працевлаштуванню випускників приділяти значну увагу. 
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Колеги! Проаналізую кількісний та якісний стан підготовки іноземних 

студентів. 

Протягом звітного навчального року в університеті навчалось 470 

іноземних громадян з 25 країн. Зокрема, центр  по роботі з іноземними учнями  

цього року зарахував для навчання на рівні бакалавра 119 осіб, для навчання на 

рівні магістра - 65.  Студенти з інших країн, які навчаються в університеті 

представляють такі країни: 80 відсотків наших іноземних студентів це громадяни 

Марокко, ще 15 - це студенти Туреччини, Туркменістану та Азербайджану та 5 

відсотків - це студенти з інших країн. 

Найбільш привабливим для іноземних громадян є навчання на 

архітектурному та будівельному факультетах у співвідношенні 3:1(на три 

«архітектора» один «будівельник»). 

Колеги! Зауважу, що зростання контингенту студентів із закордонних 

держав відбувається завдяки плідній роботі підготовчого відділення. В 2017 -2018 

навчальному році пройшли підготовку 77 слухачів, що на 20 відсотків більше,  

ніж в попередньому, таким чином спостерігається невелике, але зростання 

контингенту іноземних студентів.  

Підбиваючи підсумок, можна зазначити, що набір іноземних студентів  у 

2017-2018 навчальному році був  успішним. При цьому, необхідно наголосити на 

тому, що набір іноземних студентів проводиться в  умовах жорсткої конкуренції, 

адже в  нашому місті велика кількість університетів, тож запорукою у цій роботі, 

без сумніву, стала багаторічна репутація  університету. Крім цього, зростанням 

контингенту іноземних студентів маємо завдячувати фірмам по набору студентів, 

які здійснюють рекламу університету та проводять роботу по запрошенню на 

навчання іноземних громадян. Тож, завданнями у наступному навчальному році 

для колективу університету традиційно залишаються: збільшення набору 

іноземних студентів та підвищення якості їх підготовки і випуску. Адже іноземні 

студенти для нас сьогодні - це не тільки визнання нашої освіти у світі, але й 

фінансова підтримка. Нагадаю, що згідно  з ліцензійними умовами з 2019 року 
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іноземні студенти без виключення повинні проходити атестацію про знання 

державної мови. 

Тільки цього року укладено договорів на навчання на суму понад 8 млн. 

гривень. Загальний річний дохід за 2017- 2018 навчальний рік становив понад 20 

млн. грн.      

Тому вважаю важливим залучати іноземців на навчання до  університету та 

з розумінням ставитися до їх проблем.   

Колеги, підбиваючи підсумок формування контингенту студентів в 

університеті, можна зробити висновок, що для того, щоб відповідати статусу 

провідного навчального закладу за кількісними показниками, необхідно 

розробити систему заходів, спрямовану на:  

- збереження контингенту вітчизняних студентів на бакалавраті;  

- збільшення контингенту студентів у магістратурі за рахунок залучення 

зовнішніх бакалаврів;  

- збільшення контингенту іноземних студентів як на бакалавраті, так і в 

магістратурі.  

Виконання поставлених завдань суттєво залежить від якості та ефективності 

профорієнтаційної роботи. 

Вступна кампанія 2018 року була дуже напруженою. На її  перебіг суттєво 

вплинуло зменшення загальної кількості абітурієнтів.  

Значно ускладнили непросту роботу приймальної комісії численні зміни у 

правилах підготовки та проведення вступної кампанії, що запроваджені МОН 

України у 2018 році, серед яких: 

- нові вимоги до визначення переліку сертифікатів ЗНО для спеціальностей; 

- виключно електронна форма подання заяв абітурієнтами на денну та заочну 

форми навчання; 

- зменшення кількості заяв вступників; 

- розрахунок конкурсного балу абітурієнтів з використанням вагових, 

сільських, регіональних та інших коефіцієнтів; 
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- запровадження єдиного вступного іспиту з іноземної мови для вступу в 

магістратуру за деякими спеціальностями; 

- та інші. 

 Інформація щодо особливостей вступної кампанії 2018 року доводилася до 

відома вступників та їх батьків під час профорієнтаційних заходів, серед яких: 

- проведення днів відкритих дверей; 

- участь у обласних профорієнтаційних виставках та заходах; 

- рекламування спеціальностей університету на регіональних пунктах 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

- відвідування випускних класів шкіл; 

- та багато інших. 

Ми  щиро вдячні всім співробітникам університету, які взяли активну 

участь у профорієнтаційній роботі. 

У 2018 році в нашому університеті вперше проводився прийом студентів за 

спеціальностями «Маркетинг» та «Хімічні технології та інженерія». 

 Слід відмітити, що практично всі заяви на денну та заочну форми навчання 

подавалися в електронній формі.  

 Подача документів, конкурс, екзамени та зарахування проходили, як 

завжди, в спокійній робочій обстановці, без будь-якого незадоволення як зі 

сторони абітурієнтів, так і їх батьків. З питань вступу до університету щоденно 

приймали відвідувачів ректор університету, перший проректор та відповідальний 

секретар приймальної комісії. 

 Приймальною комісією університету своєчасно виконувалася реєстрація та 

перевірка абітурієнтів всіх освітніх ступенів в Єдиній державній базі з питань 

освіти. Для допомогу вступникам в поданні електронних заяв приймальною 

комісією був організований консультаційний центр. Ці заходи дозволили 

приймальній комісії своєчасно отримувати актуальну інформацію про 

абітурієнтів, запобігати порушенням абітурієнтами правил прийому та 

оперативно реагувати на зміни у вступній кампанії. 
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За результатами вступної кампанії на освітній ступень «бакалавр» на 

бюджетну форму навчання зараховано: 198 осіб на денну форму навчання та 10 -  

на заочну. На контрактну форму навчання на всі спеціальності університету було 

зараховано 159 осіб на денну форму навчання та 22 - на заочну форму.  

У цьому році ми продовжили прийом випускників технікумів та коледжів 

на прискорену форму навчання за державним замовленням, яке склало 78 місць на 

денній та 10 місць на заочній формі. Всього на прискорену та скорочену форми 

навчання в 2018 році було зараховано 106 студентів на денну та 46 студентів на 

заочну форми навчання. 

За результатами прийому до магістратури  на денну форму навчання 

зараховано 354 вступника  та 232 на заочну .  

Колеги! Таким чином можна констатувати, що прийом цього року 

порівняно з минулим - скоротився на 200 осіб. Для більш наочного уявлення про 

зменшення контингенту проінформую, що 200 осіб це контингент одного 

факультету. Така негативна динаміка безумовно вимагає перегляду штатного 

розпису. Ставлю завдання першому проректору, головному бухгалтеру та 

керівникам структурних підрозділів привести у відповідність кількість 

працівників університету до наявного контингенту студентів. 

Шановні колеги! Однією з головних вимог Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності є належний рівень кадрового забезпечення освітнього 

процесу. Важливо відзначити, що якісний та кількісний показники кадрового 

забезпечення в університеті вже багато десятиріч підтримуються на достатньо 

стабільному рівні. Але змінюються часи, змінюються і вимоги. Ключовою 

відтепер є наявність у науково-педагогічних працівників кваліфікації відповідно 

до спеціальності, підтвердженої документом про освіту чи науковим ступенем із 

відповідної спеціальності. І мені приємно відзначити, що серед нас є науково-

педагогічні працівники, які виявили бажання і влітку вступили до магістратури з 

метою отримання другої вищої освіти відповідно до спеціальності на якій вони 

здійснюють освітній процес.  
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У звітний період освітній процес в університеті забезпечували 458 штатних 

науково-педагогічний працівник та 64 науково-педагогічних працівників, які 

працюють за сумісництвом. Якщо говорити про якісний склад, то освітній процес 

забезпечує 51 докторів наук, професорів та 241 кандидати наук, доценти.  

Всі кафедри стовідсотково очолюються науково-педагогічними 

працівниками, які мають відповідні наукові ступені. 

Колеги! У минулому навчальному році плідна та творча праця 14 наших 

співробітників та науково-педагогічних працівників була відзначена різними 

нагородами міського та обласного рівнів, які були вручені на засіданнях вчених 

рад університету та факультетів. 

Зараз дозвольте мені вручити грамоти, які надійшли до університету 

напередодні нашого зібрання (ректор вручає грамоти). 

Аналізуючи стан кадрового забезпечення слід звернути увагу на низку 

проблем, яка накопичувалася упродовж багатьох років і на сьогодні є досить 

чутливою.  

По-перше, це стосується порядку проведення конкурсного відбору науково-

педагогічних працівників на заміщення вакантних посад доцентів та професорів. 

Справа в тому, що в університеті 52 посади доцентів займають викладачі без 

наукового  ступеня кандидата наук та відповідно 25 посад професорів без 

наукового ступеня доктора  наук.  Оскільки штатний розпис науково-педагогічних 

працівників щорічно затверджується Міністерством освіти і науки України, 

виходячи із наявного контингенту здобувачів вищої освіти, виникають проблеми 

при необхідності оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад доцентів та 

професорів упродовж навчального року. Науково-педагогічні працівники, які 

здобули або вже мають наукові ступені кандидата чи доктора наук, не мають 

можливості займати ці посади, оскільки відповідні посади є зайнятими. Особливо   

прикро те, що викладачі, які займають вищевказані посади, і які  не мають 

наукових ступенів, а в деяких випадках це триває десятки років, нічого не роблять 

для виправлення даної ситуації. 
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Ставлю задачу перед першим проректором з науково-педагогічної роботи, 

деканами факультетів, завідувачами кафедр в найкоротші терміни вирішити дану 

кадрову проблему. В подальшому, вимагаю оголошувати конкурс на заміщення 

вакантних посад доцента або професора лише за наявності наукових ступенів 

кандидата та відповідно доктора наук. 

По-друге, досить чутливою кадровою проблемою для університету є 

невідповідність рівня наукової та професійної активності значної кількості 

науково-педагогічних працівників  вимогам чинних Ліцензійних умов. Хочу 

нагадати всім присутнім, що з 1 вересня 2018 року освітній процес можуть 

здійснювати лише ті науково-педагогічні працівники, які мають рівень наукової 

та професійної активності, що засвідчується виконанням не менше чотирьох видів 

та результатів, які визначені у Ліцензійних умовах.  

Вимагаю від деканів факультетів, завідувачів кафедр обов’язково 

враховувати виконання даної норми при оголошенні конкурсу на заміщення 

вакантних посад. 

Колеги! Нажаль, за поточний навчальний рік пішли з життя співробітники 

університету: 

         Шкарупа Степан Степанович - доцент кафедри фізико-хімічної механіки та 

технології будівельних матеріалів і виробів,  

Чернявський Вячеслав Леонідович - професор кафедри фізико-хімічної 

механіки та технології будівельних матеріалів і виробів, 

Гуровой Юрій Андрійович - професор кафедри технології будівельного 

виробництва, 

Маліков Костянтин Харисович - доцент кафедри архітектурних 

конструкцій,  

Дмитрієва Ірина Василівна  - завідуюча  аспірантурою,  

Биков Олександр Петрович - старший лаборант кафедри фізичного 

виховання і спорту,  

Єкімова Валентина Олександрівна  - провідний інженер науково-дослідного 

сектору, 
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Задорожна Наталія Володимирівна - завідувач лабораторії кафедри ТГВ та 

ТВЕР, 

Кійко Людмила Іванівна – провідний  інженер з охорони праці, 

Ткач Любов Володимирівна - прибиральниця,  

Кремениця Віра Олександрівна - каштелян гуртожитку, 

Кигим Сергій Павлович -  столяр гуртожитку №3, 

Мізернік Катерина Яківна – сторож навчального комплексу. 

Пропоную вшанувати пам'ять тих, хто пішов від нас хвилиною мовчання.  Прошу 

встати …  

Прошу сідати. 

 В університеті  розроблений та реалізується  План заходів щодо запобігання 

правопорушень, посадових зловживань, одержання неправомірної вигоди, якого 

неухильно повинні  дотримуватися всі співробітники. Але є факти негативних 

явищ.  

Так, у 2017-2018 навчальному році були звільнені з посади: 

 завідувач лабораторії інженерної геодезії Руденко А.М. за одержання 

неправомірної вигоди від студентів;  

старший лаборант кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій  

Матусова С.В.  за зловживання  алкогольних напоїв у робочий час.  

Крім того,  зафіксовані факти  порушення трудової дисципліни як  

навчально-допоміжним так і професорсько-викладацьким складом  університету.  

Статтею 57 закону України «Про вищу освіту» обумовлене обов’язкове 

проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників не рідше 

одного разу на 5 років. Співробітники  університету усвідомлені, що підвищення 

кваліфікації є необхідною частиною освітнього процесу. 

Згідно затвердженого плану підвищення кваліфікації у минулому 

навчальному році 170 викладачів  університету пройшли підвищення кваліфікації 

у закладах вищої освіти м. Харкова, на виробничих підприємствах з якими 

укладені договори про творчу співпрацю. Так, згідно плану підвищення 
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кваліфікації, 129 викладачів підвищили кваліфікацію шляхом стажування і 41 

викладач брали участь в довгострокових курсах та семінарах. 

69 викладачів університету отримали сертифікати та свідоцтва про 

підвищення кваліфікації.  

52 викладача з інших закладів освіти та коледжів  підвищили кваліфікацію 

на кафедрах  університету.  

Сім викладачів  університету пройшли стажування за кордоном  та 

одержали сертифікати: професор, зав. кафедрою іноземних мов Сергеєва Т.В.,  

доцент кафедри іноземних мов Турлакова Н.Б., доцент кафедри суспільно-

гуманітарних наук Арзуманова Т.В., професор кафедри геотехніки та підземних 

споруд Самородов О.В., асистент кафедри технології будівельного виробництва 

Алєйнікова А.І., професор кафедри економіки Смачило В.В. та доцент Халіна 

В.Ю. 

 Підсумки підвищення професійного зростання викладачів використані в 

навчальному процесі та науковій роботі кафедр. Можна навести немало цікавих 

прикладів використання в навчальній і науковій роботі кафедр підсумків 

стажування та підвищення кваліфікації викладачів, які застосували на практиці 

отримані знання.  

До грудня 2018 року, згідно з затвердженим планом, необхідно пройти 

підвищення кваліфікації 20 викладачам університету.  

Зобов’язую  завідуючих кафедрами ретельно стежити за виконанням плану 

підвищення кваліфікації у 2018 році.  

Колеги! Вам добре відомо, що цього року представниками Північно-

східного офісу держаудитслужби  проводилася планова перевірка фінансово-

господарської діяльності університету, про результати роботи якої я Вас 

повідомлю пізніше. Проте, безпосередньо, що стосується організації структури 

університету, то були виявлені порушення щодо нераціональної наявності 

малочисельних кафедр таких як гідротехнічного будівництва, будівельних 

матеріалів та виробів, теоретичної механіки. Відсутність на деяких кафедрах не 

менше трьох науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або 
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вчене звання. Ці факти є порушенням  статті 33 Закону України «Про вищу 

освіту». Зобов’язую першого проректора з науково-педагогічної  роботи 

Чередніка Д.Л., начальника навчально-методичного відділу Колодяжну М.Ю. 

розробити план реорганізації структурних підрозділі університету. 

Колеги! Національна стратегія розвитку університетської освіти України в 

контексті Європейського простору на 2012-2021 роки вимагає створення сучасної 

матеріально-технічної бази, забезпечення умов для розвитку індустрії сучасних 

засобів навчання та масову комп’ютеризацію. Реалізація сучасних підходів до 

організації освітнього процесу вимагає впровадження прогресивних навчальних 

технологій та відповідного технологічного забезпечення. Нажаль, останніми 

роками університет не отримує від Міністерства коштів на розвиток навчально-

лабораторної  бази, без якої вести підготовку конкурентоздатних фахівців 

неможливо. Протягом навчального року  кафедри університету значну увагу 

приділяли  вирішенню цієї  проблеми. Так, кафедрою  безпеки життєдіяльності та 

інженерної екології (зав. кафедрою, професор Юрченко В.О.) за рахунок  

спонсорів було відкрито та обладнано в приміщенні першого корпусу 

«Лабораторію екології та охорони навколишнього середовища». 

Завдяки участі  в європейських  освітніх програмах зовнішньої  допомоги та 

міжнародних проектах, в черговий раз кафедра іноземних мов (зав. кафедрою, 

професор Сергєєва Т.В.)   отримала сучасне комп’ютерне обладнання і ліцензійне 

програмне забезпечення, що сприяло оновленню  та модернізації навчально-

лабораторної бази.  

Кафедрою економічної кібернетики та інформаційних технології (зав. 

кафедрою Старкова О.В.) за звітний період оновлено 52 одиниці техніки,  введено 

в дію комп’ютерний клас, повністю завантажене ліцензійне програмне 

забезпечення. І все це стало можливим завдяки роботі  наших ентузіастів 

Литвиненко Є.М., Леуненко О.В., Міхєєва І.А. та Бондаренко Д.О., які у свій 

вільний час провели таку величезну  роботу.  

Кафедрою економіки (зав. кафедрою, професор Калініченко Л.Л.) за 

рахунок позабюджетних коштів та власних зусиль було оновлено комп’ютерну 
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базу та встановлено новий Програмний комплекс Компанії «Комп’ютер Логік 

Груп», замінено старі монітори на нові. 

 Також за рахунок коштів спонсорів від виробничих будівельних 

організацій через співпрацю на філіях кафедри технології будівельного 

виробництва (зав. кафедрою, професор Шумаков І.В.) було виконано суттєвий 

обсяг робіт по створенню спеціалізованої  лекційної аудиторії № 340 (II корпус). 

А саме здійснена реконструкція системи опалення із заміною приладів, 

електромонтажні  роботи, поточний загально будівельний ремонт.  

Поновлюють та модернізують роботу комп’ютерних баз,  лабораторного 

обладнання, пристроїв для  проведення освітнього процесу  кафедри фізико-

хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів,  автоматизації 

виробничих процесів, фінансів та кредиту, гідротехніки та підземних споруд, 

водопостачання, каналізації та гідравліки, теплогазопостачання, вентиляції та 

використання теплових вторинних енергоресурсів, механізації будівельного 

виробництва, фізики та інші.  

Робота проведена колективами названих кафедр є позитивним здобутком. 

Тож я закликаю завідувачів кафедр, деканів факультетів перейняти цей досвід та 

знаходити можливості приводити в належний вигляд приміщення, закріплені за 

кафедрами, оснащення лабораторної бази за рахунок позабюджетних коштів. 

Колеги! Акцентуючи увагу на розвитку матеріальної бази університету 

відзначу, що з 23 по 27 липня цього року  в університеті працювала комісія 

Державної служби якості освіти України щодо перевірки стану підготовки осіб, 

які претендують на вступ на Державну службу щодо вільного володіння 

державною мовою. За якісну та своєчасну  підготовку необхідних документів  я 

відзначаю  плідну та якісну роботу Чередніка Д.Л., Литвиненка Є.М., Чорного 

Ю.А. та Мілєвої  І.В.  

 Наказом по університету цю діяльністю  забезпечували фахівці, які мають 

відповідну базову освіту та наукову спеціальність. Комісію очолила доцент 

кафедри української мови та мовної підготовки іноземних громадян  Мілєва Ірина 

Володимирівна. Членами цієї комісії є викладачі вищевказаної кафедри. 
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Результатом діяльності комісії стало те, що протягом 2017 – 2018 навчального 

року  атестацію на підтвердження вільного володіння державною мовою  

пройшли  74 особи з отриманням  сертифікату. На рахунок університету  від цієї 

діяльності  надійшло понад 63 тисячі гривень. 

Колеги! Наведені приклади досягнення позитивних результатів  діяльності 

структурних підрозділів університету свідчать не тільки про їх кропітку та плідну 

роботу, а також про ефективність управлінської діяльності, яку здійснюють Вчена 

та Науково-методична ради ХНУБА. Основними задачами яких є планування, 

визначення основних напрямків та організація науково-методичної, 

організаційно-методичної та експертно-методичної діяльності в університеті. 

Панове! Вам добре відомо, що загальне консолідоване управління освітнім 

процесом в університеті  здійснює Вчена рада, яка протягом року провела 11 

засідань, в центрі уваги яких були  проблеми щодо вдосконалення організації 

освітнього процесу, підвищення ефективності наукових досліджень, кадрові 

питання тощо. Протягом звітного періоду, згідно з «Положенням про надання 

грифів Вченої Ради ХНУБА навчальним  та навчально-методичним виданням» 

Вченою радою університету надано гриф 10  навчально-методичним виданням.  

Відзначу значну важливість таких видань, адже на виїзному засіданні 

профільного парламентського комітету, яке відбулося у НТУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського» Міністр освіти і науки Гриневич відзначила, «…що якісно надавати 

технічну освіту неможливо за допомогою книжок 50-60–х років минулого 

століття. Тож, створення бібліотеки сучасних підручників є досить актуальним 

завданням». 

Крім цього, загалом видано понад 555 найменувань інструктивно-

методичної літератури: 

- методичних вказівок; 

- конспектів лекцій; 

- розгорнутих конспектів лекцій. 

Також продовжувалася робота щодо розробки та оприлюднення комплексів 

навчально-методичного забезпечення спеціальностей.  
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Координацією науково-методичної діяльності протягом звітного року 

опікувалася науково-методична рада університету. Членами ради проводилася 

постійна, системна робота з розробки нормативних документів університетського 

рівня (концепцій, планів, положень, правил тощо), обговорювалися проблеми 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчального процесу. 

 Із запланованих на 2017-2018 навчальний рік заходів слід відзначити 

успішне проведення щорічної 73-ої університетської науково-методичної 

конференції «Актуальні проблеми підготовки фахівців нової генерації у 

полікультурному просторі технічного університету». В роботі конференції взяли 

участь більше 310 науковців, як нашого університету, так і представники багатьох 

українських та закордонних закладів освіти і організацій. 

Приємно відзначити, що за матеріалами конференцій планується видання 

вже третього випуску колективної монографії «Науково-методичне забезпечення 

сучасного освітнього процесу в технічному університеті». Дане  видання 

привернуло увагу науково-педагогічних працівників з інших закладів вищої 

освіти України. 

Перейдемо до роботи науково-дослідного сектору. 

У 2017 р. в університеті виконувалися три держбюджетні науково-дослідні 

роботи, фінансування яких склало 503 тис. грн. Виконання двох робіт завершено у 

2017 році. У 2018 році ми маємо дві роботи керівниками яких є професор 

Гончаренко Д.Ф.  та доцент  Алейнікова А.І.  Запланований обсяг їх фінансування 

складає 612 тис. грн. Роботи виконуються на кафедрі технології будівельного 

виробництва.  

В цьому році на конкурс проектів, фінансування яких почнеться з 2019 р., 

від університету було подано два проекти на суму 900 тис. грн. (керівники ‒ проф. 

Ємельянова І.А. та проф. Самородов О.В.). Будемо сподіватися, що вони пройдуть 

другий тур і наш університет отримає зазначене фінансування.  

У порівнянні з іншими будівельними закладами вищої освіти у нас низький 

рівень участі у держбюджетній тематиці. Причини ті ж самі, про які я говорив у 

минулому році: значно не вистачає публікацій у виданнях, що входять до 



24 

 

міжнародної наукометричної бази Скопус, досвіду участі у міжнародних грантах; 

у керівників та виконавців невеликий або відсутній індекс Гірша, недостатній 

рівень комерціалізації результатів досліджень, а саме слабка госпдоговірна 

тематика, відсутній продаж ліцензій. З цих причин дуже мало наших науковців 

може приймати участь у конкурсі. 

Перейдемо до госпдоговірних науково-дослідних робіт. 

У 2017 р обсяг фінансування склав 1 млн. 168 тис. грн. (у 2016 р – 1 млн. 

729 тис. грн.). Знову маємо зниження. Нагадаю, що в інших будівельних закладах 

вищої освіти мінімальне фінансування держбюджетних проектів складає 1 млн. 

грн., госпдоговірних робіт ‒ 35 млн. грн. 

В цьому році ситуація  декілька краще. На 1 липня 2018 р.  ми заробили 840 

тис. грн., для порівняння на 1 липня 2017 року обсяг фінансування складав – 510 

тис. грн. Але остаточні висновки будемо робити наприкінці року. 

В 2017 р. найбільший вклад у госпдоговірну тематику, а саме більше 

100 тис. грн., зробили кафедри: будівельної механіки (проф. Яровий Ю.М.), 

архітектурних конструкцій (проф. Ізбаш М.Ю.), фізико-хімічної механіки та 

технології будівельних матеріалів та виробів (доц. Сінякін А.Г.), реконструкції та 

реставрації архітектурних об’єктів (доц. Ільченко С.А., проф. Черкасова К.Т., доц. 

Лопатько В.М.).  

На багатьох кафедрах, в тому числі випускових, госпдоговірна тематика 

відсутня або випадкова та мізерна, вона не відповідає науково-педагогічному 

потенціалу цих кафедр. Я знову нагадаю, що у нас є дві атестовані лабораторії, які 

пройшли в цьому році переатестацію, багато наших співробітників мають 

сертифікати експертів-дослідників та проектувальників. 

Відділом науково-дослідного сектору з питань інтелектуальної власності 

здійснюється аналіз науково-дослідних робіт, прогнозуються їх результати з 

метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, доцільності їх 

правової охорони та комерціалізації в Україні. 
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Так, у 2017-2018 н.р. було подано 12 заявок на видачу охоронних 

документів на винаходи, отримано 7 охоронних документів на винаходи, з них 4 

на винаходи, 3 на авторське право. 

Перейдемо до студентської науки.  

В минулому навчальному році у II турі всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт брали участь 86 робіт наших студентів за 46 

номінаціями, 28 робіт одержали дипломи переможців. 

Три  студента стали переможцями у ХІІ Харківському регіональному 

конкурсі. 

У другому турі всеукраїнських олімпіад взяли участь 28  студентів з 19 

дисциплін. Дипломи І ступеня отримано зі спеціальностей «Раціональне 

використання та охорона водних ресурсів» та «Водопостачання та 

водовідведення»; диплом ІІ ступеня ‒ зі спеціальності «Нарисна геометрія та 

геометричне моделювання»; дипломи ІІІ ступеня отримано зі спеціальностей  

«Підйомно-транспортні, будівельні, меліоративні машини та обладнання», 

«Пожежна безпека», «Дизайн» та «Управління у сфері економічної конкуренції». 

В березні цього року була проведена 73-а студентська наукова конференція, 

було заслухано 763 доповіді. Крім того, за минулий рік в університеті було 

проведено 12 міжнародних, 4 всеукраїнських та 3 внутрішньовузівських 

конференцій, в яких також прийняли участь студенти та молоді вчені.  

Відмічаю, що вже декілька років в  університеті проводиться ІІ тур 

всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Будівництво та 

архітектура», а також ІІ тур всеукраїнської олімпіади з спеціальностей 

«Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання та охорона 

водних ресурсів». 

Висловлюю слова  подяки організаторам конференцій, олімпіад та 

конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Такі заходи підвищують 

престиж університету. 

Три наших студенти отримують стипендію Президента України, два – 

стипендію Верховної Ради України, один ‒ Кабінету Міністрів України, один – 
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стипендію імені О.С. Масельського, чотири – стипендію Харківського міського 

голови «Обдарованість». 

В університеті функціонує аспірантура з 14-ти спеціальностей за старою 

номенклатурою та 5-ти спеціальностей згідно з Переліком 2015 року. Підготовка 

докторантів проводиться за 3-ма спеціальностями, які відповідають профілю 

діючих спеціалізованих вчених рад. У 2017-2018 навчальному році в університеті 

працювали 3 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських 

дисертацій за 8 спеціальностями. 

План прийому до аспірантури у 2017 року виконано повністю. Зараховано 9 

осіб на денну форму навчання за рахунок бюджету, у тому числі 1 особа 

відповідно до цільового направлення з Донецької національної академії 

будівництва та архітектури. Також зараховано 1-го докторанта та 2 іноземних 

аспіранта. 

Випуск склав 24 особи, з яких 14 денної та 10 заочної форми навчання. З 

них захистили кандидатські дисертації: 

- ГАРМАШ О.О., ЛИХОГРАЙ В.В. - науковий керівник д.т.н., проф. 

Гончаренко Д.Ф.;  

- БУРДА Ю.О. – науковий керівник к.т.н., доц. Чайка Ю.І.;  

- ФОМІЧ С.В. – науковий керівник д.т.н., проф. Тарадай О.М.   

Крім цього було захищено ще 6 кандидатських дисертацій випускниками, 

які закінчили аспірантуру у попередні роки : 

- ЛОБАНОВА А.В. – науковий керівник к.т.н., доц.. Казімагомедов І.Е.; 

- БАРАБАШ О.С. – науковий керівник к.т.н., с.н.с. Попов Ю.В.;  

- АВЕРБАХ М.Я. – науковий керівник д.арх., проф. Крижановська Н.Я.;  

- ШАТАЛЮК Ю.В. – д.арх., проф. Мироненко В.П.;  

- ВЕНГРІНА О.С. – науковий керівник д.ф.-м.н., проф., М.В.Новожилова; 

- ПІВНЕНКО Ю.О. – науковий керівник д.т.н., проф.. Редько А.О. 

Варто зазначити, що у спеціалізованих вчених радах інших наукових 

установ співробітниками ХНУБА було захищено 2-і докторські дисертації: 
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АВАНЕСОВОЮ Н.Е. (кафедра фінансів і кредиту) та САМОРОДОВИМ О.В. 

(кафедра геотехніки та підземних споруд). 

За звітній період опубліковано 40 монографій, 70 – навчальних посібників, з 

яких 8 з грифом Вченої ради університету, 924 - статті, з них 145 статей в 

міжнародних виданнях, 77 статей у журналах, включених до  наукометричних баз 

даних  Скопус та  Веб оф Сайнс.  

Колеги! В черговий раз наголошую на тому, що нам значно не вистачає 

публікацій у виданнях, що входять до  наукометричних баз  Скопус та Веб оф 

Сайнс, рекомендованих МОН, адже саме ці данні  встановлюють рівень наукової 

та професійної активності науково-педагогічних працівників. відповідно до нових 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Крім того, Міністерство 

розробило та затвердило «Положення про критерії розміщення державного 

замовлення  на підготовку  магістрів на основі освітнього ступеня бакалавра», яке 

встановлює,  що розподіл місць державного замовлення повинен проводитись 

пропорційно конкурсному балу, який визначається як добуток низки показників, 

одним з яких є - якість наукової роботи у закладі вищої освіти. Цей показник 

враховує кількість викладачів закладів вищої освіти, які мають не менше 5 

публікацій, що внесені до наукометричної бази даних Скопус або  Веб оф Сайнс.  

Аналізуючи видавничу діяльність в університеті, акцентую вашу  увагу на 

тому, що кількість публікацій - це важливий показник, але не менш ваговим є і 

якість їх змісту, особливо у контексті розробки і запровадження системи 

академічної доброчесності. Необхідно забезпечити підвищення саме якості й 

оригінальності наукових праць. 

У 2017 році результати наукових досліджень науково-педагогічних 

працівників, студентів і аспірантів ХНУБА доповідались: 

на міжнародних конференціях – 49 доповідей; 

на конференціях в Україні – 453 доповіді; 

міських та міжвузівських – 65 доповідей. 

В поточному році, відбулась 73 науково-технічна конференція Харківського 

національного університету будівництва та архітектури. Конференція працювала 
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в режимі пленарного засідання (26 секцій і 12 підсекцій). Було заслухано більше 

ніж 500 доповідей. Під час роботи конференції виступили 355 викладачів 

університету, 68 аспірантів та 109 студентів. 

Серед доповідачів були гості, 37 осіб, що представляють інші заклади вищої 

освіти та підприємства будівельної галузі України. 

Колеги! Впроваджені Міністерством освіти і науки України у 2018 року 

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти посилюють 

вимоги до забезпечення університету комп’ютерною технікою.  

Тож у 2017-2018 навчальному році університетом продовжена робота 

спрямована на комп’ютеризацію навчального процесу, наукової та управлінської 

діяльності. Сьогодні на балансі університету знаходиться близько 500 

комп’ютерів, 8 з яких виконують функції серверів.  

В цьому навчальному році частково був оновлений комп’ютерний парк 

університету. Придбаний вай-фай роутер для забезпечення бездротового доступу 

до мережі Інтернет в аудиторіях кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій. За кошти спонсорів оновлений клас з 10 комп’ютерів кафедри 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій (завідувач кафедри професор 

Старкова О.В.). 

Також продовжує розвиватися корпоративна мережа університету. У цьому 

році продовжено підключення до корпоративної мережі кафедр та підрозділів 

університету. 

Однією з наших проблем залишається удосконалення веб-сайту  

університету. Розпорядженням від 1 вересня 2017 року за № 54 «Про оновлення 

інформації на офіційному сайті університету будо доручено інженеру 

обчислювального центру Дорохову Д.А. здійснити оновлення сайту, його 

структури та дизайну. Але на сьогодні сайт  знаходиться в неналежному стані; 

важлива інформація не оновлюються, офіційні дані  щодо проведення важливих 

подій в університеті не висвітлюється. Відсутність інформації про ХНУБА 

негативно впливає на наш імідж. Зобов’язую проректорів  Чередніка Д.Л та 
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Деомідова Є.В. в цьому навчальному році  підвищити ефективність роботи з 

цього питання. 

Колеги! Важливе значення в інформаційному забезпеченні здобувачів вищої  

освіти  належить бібліотеці,  робота якої у 2017-2018 році була спрямована на 

розробку нових підходів до обслуговування користувачів, запровадження сервісів 

та послуг, доступних через сайт, розвиток електронних ресурсів, надання 

консультаційних послуг щодо роботи з наукометричними базами даних. Так, 

починаючи з 2017 року науковці та студенти університету, в режимі он-лайн, 

отримали доступ до електронної наукової бази даних СКОПУС. 

В університеті створена та постійно поповнюється електронна бібліотека 

навчальних та методичних матеріалів, доступ до якої можна отримати з 

комп’ютерів, що знаходяться в корпоративній мережі університету в навчальних 

корпусах та гуртожитках. В електронному читальному залі студенти та 

працівники університету мають можливість працювати з електронними ресурсами 

мережі Інтернет, а також користуватися довідково-інформаційними матеріалами, 

які надаються університету за договорами про співпрацю.  

Колеги! Перейду до аналізу результатів досягнутих у напрямку 

міжнародного співробітництва із закордонними закладами вищої освіти і 

організаціями. 

Міжнародна інтеграція та інтернаціоналізація освіти, участь у європейських 

грантових програмах академічної мобільності, обмін науково-дослідницьким 

досвідом, впровадження нових методів з підвищення стандартів володіння 

іноземними мовами були пріоритетними напрямками міжнародної діяльності 

ХНУБА в 2017-2018 навчальному році. Ці складові міжнародної активності є 

ключовими факторами підтвердження статусу національного, посилення 

конкурентоздатності університету серед вітчизняних закладів вищої освіти у 

світовому освітньому просторі та на ринку праці.  

ХНУБА має договори про співпрацю з 37 зарубіжними університетами і  

науково-практичними організаціями Австрії, Великої Британії, Болгарії, Греції, 

Іспанії, Італії, Німеччини, Словакії, Словенії, Франції, Хорватії, Португалії, 
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більшість з яких була учасниками консорціумів міжнародних проектів ТЕМПУС і 

ЕРАЗМУС МУНДУС. Роботу з зарубіжними університетами кафедра іноземних 

мов (зав. кафедрою Сергєєва Т.В.) продовжувала реалізовувати за двосторонніми 

договорами. Провідні професори цих університетів провели ряд тижневих 

тренінгів та семінарів з практики Е-навчання для викладачів,  прочитали лекції 

аспірантам та студентам університету, було організовано 8 Круглих Столів.  

Завідуюча кафедрою, професор Т.В.Сергєєва і доцент Н.Б.Турлакова в 

рамках цього проекту  перейняли досвід британських колег в дистанційних та он-

лайн формах навчання.  

Слід зазначити, що участь працівників в подібного роду стажуваннях і 

програмах значно поліпшує якість навчального процесу і має неоціненний внесок 

для вдосконалення майбутньої підготовки українських студентів.  

В період з березня по травень 14 студентів та аспірантів ХНУБА були 

підготовлені за он-лайн екстерн курсом в рамках пілотної фази проекту Б2 та в 

червні 2018 р. успішно склали іспит, а на сьогоднішній день вже отримали 

сертифікати від Кембриджського центру мовної підготовки. 

 Треба підкреслити, що набуття мовної компетентності на рівні Б2 

студентами, аспірантами та викладачами університету сприяє виживанню і 

розвитку університету,  відкриває широкі перспективи участі в міжнародних 

грантових програмах академічної мобільності в співробітництві з провідними 

європейськими університетами, які залучені до мережі ХНУБА. 

Викладачі ХНУБА брали активну участь у зарубіжних конференціях, 

семінарах, форумах, наукових і творчих конкурсах. В рамках двосторонніх угод 

вчені університету активно розміщують свої наукові статті в зарубіжних 

наукометричних виданнях, публікують монографії сумісно зі своїми 

європейськими колегами.  

Колеги! Важливим аспектом нашої діяльності  є виховна робота основна мета 

якої полягає у формуванні гармонійної особистості, здатної до повноцінної 

реалізації в сучасному глобальному полікультурному та інформаційно-
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перевантаженому світі. Протягом 2017-2018 навчального року в університеті та на 

факультетах відбувалися численні виховні та культурно-просвітницькі заходи.  

Як і в минулі роки, значна увага приділялася фізичному вихованню та 

спорту, з урахуванням інтересів студентів та можливостей університетських 

спортивних споруд. Слід зазначити, що в цьому році кафедра фізичного 

виховання та спорту відмітила свій семи десятирічний ювілей великим 

спортивним святом та відмінними спортивними здобутками. 

 Як завжди, на високому рівні проявили себе наші пауерліфтери під 

керівництвом доцента Плотницького Леоніда Марковича та викладача кафедри 

Семко Богдана Тарасовича – зайнявши 2 місце серед вузівських збірних команд 

міста. Крім цього, Галкін Володимир (СТФ) та Гаргуновська Наталія (МТФ), які в 

складі збірної команди України взяли участь в чемпіонаті Європи. Галкін 

Володимир став срібним призером, а Гаргуновська Наталія виборола золоту 

медаль в присіданні зі штангою з новим рекордом України. До того ж Наталія в 

цьому році стала чемпіонкою України, а Володимир виконав норматив майстра 

спорту міжнародного класу. 

 Бронзовими призерами стали збірні з кікбоксингу (керівники старші 

викладачі Гунько Микита Владиславович та Єрьоменко Сергій Юрійович)  

 Чемпіоном України з змішаних єдиноборств став Атаєв Ата (будівельний 

факультет), Таран Костянтин (МТФ) став срібним призером чемпіонату України з 

кікбоксінгу, а Яценко Дмитро (МТФ) здобув перемогу на Міжнародному турнірі з 

тайського боксу. 

 Слід відмітити і успішний виступ наших дівчат на чемпіонаті України зі 

спортивної аеробіки(керівники старші викладачі  Мащенко Оксана Миколаївна та 

Мазульникова Ольга Аркадіївна), де вони вибороли бронзові медалі в категорії 

«група» та норматив кандидатів у майстри спорту. 

 Нажаль час нашого зібрання обмежений, тому я доручаю першому 

проректору з науково-педагогічної роботи, професору Чередніку Д.Л. доповісти 

про результати виховної діяльності на першому засіданні семінару кураторів. 
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Колеги! Наразі перейду до питання, що є найбільш хвилюючим, - 

фінансово-господарська діяльність університету, яка в попередньому році 

здійснювалась в досить складній обстановці. 

Минулий 2017 рік проходив в умовах гострого дефіциту коштів 

спеціального фонду, що склався через поступове зменшення кількості студентів, 

що навчаються на платній основі. Загальні видатки 2017 року склали близько 117 

мільйонів гривень, з них 92 мільйони або 80 відсотків - це заробітна плата з 

нарахуваннями та оплата комунальних послуг.  

На 2018 рік затверджено кошторис видатків на суму близько 130 мільйонів 

гривень, з яких заробітна плата з нарахуваннями та  комунальні платежі 

складають 85 відсотків. 

Незважаючи на суттєве зростання мінімальної заробітної плати та тарифів 

на комунальні послуги  всі виплати проводилися своєчасно та в повному обсязі, 

заборгованостей за обов ̓язковими платіжами немає. Але питання економного та 

ефективного використання енергоносіїв та фінансових ресурсів  є надзвичайно 

актуальним. Крім того, дуже гостро постало питання своєчасної оплати 

студентами за освітні послуги та проживання в гуртожитках університету. 

Заборгованість станом на 1 серпня цього року склала понад 6,0 мільйонів гривень. 

Для забезпечення стабільної роботи університету в подальшому призиваю всіх 

відповідально поставитися до роботи по погашенню цих боргів.  

Шановні колеги! З 7 травня по 6 липня цього року представниками 

Північно-східного офісу держаудитслужби була проведена планова перевірка 

фінансово-господарської діяльності університету. 

За результатами перевірки  виявлено немало порушень працівниками 

університету фінансової дисципліни. 

Так, була зайво нарахована  та виплачена  заробітна  платня сумісникам за 

фактично невідпрацьований час, які знаходились у службових відрядженнях  за 

період перевірки з 1 квітня 2014р. по 1 січня 2018р. Сума незаконно виплачених  

коштів склала 29 тисяч гривень. 
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В ході проведення ревізії виявлені факти оплати праці за невідпрацьований 

час згідно з направленими запитами до закладів охорони здоров’я  про надання 

інформації щодо періоду перебування  працівників університету на стаціонарному 

або амбулаторному лікуванні. Згідно з отриманими інформаціями від закладів 

охорони  здоров’я, проведено звіряння виданих працівникам університету листків 

непрацездатності з листками непрацездатності, що були фактично надані до 

бухгалтерії, а також з табелями обліку використання робочого часу та 

розрахунковими листами.  Зазначене призвело до зайвих витрат бюджетних 

коштів на виплату заробітної плати та нарахування єдиного соціального внеску на 

загальну суму  161 тисяча гривень. 

Завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів в період відсутності 

працівників на робочому місці справно проводили їх табелювання. Це порушення 

трактується як нецільове використання бюджетних коштів. 

Ретельну перевірку зазнали індивідуальні плани  викладачів. Всім вам 

відомо, що до індивідуального плану викладач вносить усі види річного 

навантаження, яке включає аудиторну, методичну, наукову та організаційну   

роботу та становить 1548 годин. Прикро, але значна кількість викладачів свої 

індивідуальні плани заповнювали  не в повному обсязі, а завідувачі кафедр знову 

ж підписували  ці документи, не перевіряючи правильність їх заповнення. З боку 

перевіряючих структур це трактується, як виплата заробітної платні за 

невідпрацьований час. У деяких викладачів ця сума за 3 роки перевищувала 30 

тисяч гривень. 

В ході ревізії порушення з питання зайвого нарахування заробітної плати та 

єдиного соціального внеску працівниками університету відшкодовані  в сумі  біля 

230 тисяч гривень шляхом перерахування до бюджету на рахунок університету.  

Цих порушень могло б не бути якби кожен  працівник виконував свої 

обов’язки  з належною відповідальністю. За результатами роботи ревізії  

адміністрацією університету проводиться відповідна робота. На адресу Північно-

Східного офісу Держаудитслужби направлені заходи щодо усунення порушень 

Законодавства виявлених  під час проведення планової ревізії фінансово-
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господарської діяльності ХНУБА за період з 01.04.2014 по 01.05.2018.  

Розробляється план  та наказ ліквідації порушень та зауважень виявлених під час 

перевірки. Питання будуть розглянуті на  черговому засіданні Вченої Ради 

університету. 

Шановні колеги! Тепер дозвольте висвітлити соціальний аспект діяльності 

адміністрації, який в цьому році, як завжди, реалізовувався в тісній співпраці з 

профспілковими організаціями університету. На жаль, в результаті складного 

стану фінансування вищої школи в минулому навчальному році нам нічим 

особливо звітувати перед колективом в питаннях реалізації можливостей 

Колективного договору. У 2017 році ми склали нову редакцію цього документу, 

на підставі Галузевої та Регіональної угод між освітою та державними органами, 

але реалізовувати його все складніше та складніше. Однак, як і раніше, питання 

трудових відносин, нормування праці, забезпечення зайнятості працівників, 

відпочинку, оплати та стимулювання праці, охорони праці і здоров'я, соціально-

культурного обслуговування працівників вирішуються спільно з профспілковими 

організаціями працівників, студентів та аспірантів. Не завжди, на жаль, є 

можливість вчасно надати фінансову підтримку  співробітникам, тому приємно, 

що стабілізацію економічного рівня членів нашого колективу, може підтримувати 

виділення матеріальної допомоги з коштів профспілки. Профком працівників 

протягом навчального року надав матеріальну допомогу майже 200 працівникам, 

від 600 до 1500 гривень на особу, залежно від складності випадків. 

Також без уваги профкому співробітників університету не залишається і 

культурно-масове життя університету. Наприклад, за минулий рік профком взяв 

участь в організації 4 культурних заходів та Спартакіади здоров’я для 

співробітників.  З коштів профспілки працівників були вручені вітальні набори 

ветеранам Великої Вітчизняної війни до річниці Перемоги.  Крім того для 

співробітників університету було придбано майже 500 квитків в театри міста. На 

протязі навчального року було організовано два виїзні семінари.  

Не забуті профспілковим комітетом діти співробітників університету,  для 

яких організовано відпочинок в дитячих оздоровчих таборах. До речі – сума 
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дотації на дитячий відпочинок  нашої профспілкової організації найбільша у місті, 

батьки сплачували у цьому році лише половину вартості путівки. 

Як бачите, соціальна робота в університеті триває, за що мені хотілося б 

висловити подяку членам профспілкового комітету співробітників, особливо  

голові профкому університету Тітову Андрію Анатолійовичу, а також головам 

комісій: з охорони праці - Крот Ользі Петрівні,  з культурно-масової та спортивної 

роботи - Андрію Володимировичу Юдіну, відповідальній за організації дитячого 

відпочинку Соловйовій Олені Костянтинівні і багатьом іншим. 

Колеги! У сфері соціального партнерства відбувається активний діалог 

адміністрації університету з профкомом студентів та аспірантів, який очолює 

Кирил Валерійович Плахотніков та Радою студентського самоврядування,  яку 

очолює Кондренко Тетяна. Завдяки цьому за звітний період було реалізовано 

десятки заходів, серед яких зустріч з вихованцями підшефного Харківського 

навчально  - виховного комплексу №1, проведення конкурсу «Міс університет 

2018», участь у заходах міського рівня «Гаудеамус опера», « Харківський 

Міжнародний марафон», «Патріотична хвилина», церемонії покладання квітів до 

пам’ятних та святкових дат тощо. 

Тепер дозволю собі проаналізувати роботу достатньо важливої  ділянки  – 

адміністративно-господарського відділу. 

      У непростих умовах, коли комунікації та будівлі університету, мають 

достатньо  високий відсоток  зносу нам все ж таки вдається забезпечувати 

безперебійну життєдіяльність інфраструктур. 

Загальний об’єм матеріальних коштів  витрачених на ремонтні роботи склав 

понад  1,4 млн. грн. Це в 4 рази більше торішнього показника, але недостатнє 

фінансування для приведення навчальних корпусів і гуртожитків в належний  

вигляд. 

Дозвольте мені висловити  слова щирої подяки  деканам всіх факультетів, 

комендантам, майстрам, працівникам   університету за допомогу, надану  в 

підготовці аудиторій, лабораторій і всього університету до нового навчального 

року. 
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Шановні колеги! Зверну Вашу увагу, що на виконання Положення про 

національний заклад України та листа Міністра і науки України Гриневич Л.М. 

необхідно провести аудит доступності закладу вищої освіти для осіб з 

інвалідністю та інших мало мобільних груп населення. За його результатами 

розробити план заходів, визначити обсяг необхідних робіт та кошторисну 

вартість.  Подати до Міністерства освіти і науки та Міністерства регіонального 

розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України бюджетні 

пропозиції згідно з кошторисом. В разі не виконання ліцензійних умов щодо 

забезпечення  осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

участі в освітньому процесі ми не  підтвердимо статус національного.  Зобов’язую 

проректорів, головного бухгалтера  терміново зайнятися вирішенням цього 

важливого питання.  

Крім того, важливим питанням на сьогодні є проведення енергетичного 

аудиту   будівель університету та студентських гуртожитків. До університету 

надходять пропозиції комерційних та державних структур  щодо проведення 

даної процедури. Необхідно проаналізувати пропозиції,  що надійшли, виділити 

фінансування  та розпочати роботу.  

Також проінформую Вас, що у звітному періоді фондом соціального 

страхування України в університеті була проведена перевірка питань стану умов і 

безпеки праці та профілактичної роботи. Результатами перевірки виявлені 

порушення, які були допущенні  відповідальними особами. Я зобов’язую 

проректора з адміністративно-господарчої роботи Шмигуна Є.І. зі своїми 

підлеглими службами терміново ліквідувати порушення та забезпечити в 

подальшому неухильне виконання відповідних нормативно-правових документів. 

Підбиваючи підсумок відзначу, що діяльність колективу університету у 

2017-2018 навчальному році в цілому можна визнати задовільною, зміцнювалося 

міжнародне співробітництво, ефективно працювала система довузівської 

підготовки, виконувалася програма соціального захисту і підтримки 

співробітників та студентів. 
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У новому 2018 – 2019 навчальному році перед університетом постануть нові 

виклики, пов’язані зі  обсягами державного фінансування підготовки здобувачів 

вищої освіти та наукових досліджень,  результативністю наукових досліджень, 

модернізацією та розвитком матеріально-технічної та лабораторної бази, а також 

формуванням належного контингенту студентів, аспірантів та докторантів.  

У наступному 2018-2019 навчальному році як ректор вважаю необхідним 

неухильно дотримуватися виконання завдань встановлених  державним 

законодавством і Стратегічним планом розвитку  університету на 2018-2023 роки 

Для цього ми повинні зосередитися на таких орієнтирах. 

1 Організація освітнього процесу відповідно до правил і стандартів, прийнятих в 

Європейському просторі вищої освіти. З цією метою продовжити: 

-  вивчення тенденції розвитку європейської освіти; 

-  впровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи, яка передбачає оптимізацію управління чисельністю академічних 

потоків та зменшення аудиторного навантаження, підвищення ролі та 

ефективності індивідуальної роботи викладачів. 

2 Забезпечення належного рівня якості підготовки фахівців. Для цього необхідно 

продовжувати роботу з: 

−  імплементації Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»;  

− створення ефективної системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти та проводити заходи, які забезпечать одержання сертифіката системи 

управління якістю освітньої діяльності університету відповідно до вимог 

стандарту ДСТУ 9001 «Системи управляння якістю»;  

− формування якісного освітнього контенту;  

− формування  єдиного інформаційного середовища університету для 

забезпечення автоматизації освітніх процесів, та використання інформаційно-

комп`ютерних технологій та інтерактивних методів навчання. 

3 Розвиток та вдосконалення науково-дослідної роботи та інноваційної 

діяльності. Для цього необхідно: 
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- підвищення якості і результативності наукової роботи, шляхом 

розширення напрямів наукової діяльності, збільшення бюджетного і 

позабюджетного фінансування наукових розробок; 

- орієнтація на збільшення публікацій у виданнях, включених до 

наукометричних баз даних СКОПУС  або  ВЕБ ОФ САЙНС; 

- вдосконалення нормативної і технічної бази   запровадження принципів 

академічної доброчесності.  

4 Забезпечення якості та результативності міжнародного 

співробітництва, зокрема: 

- реалізація укладених договорів про міжнародну співпрацю та грантів; 

- збільшення кількості поданих заявок і виграних колективних та  

індивідуальних грантів; 

- збільшення кількості учасників академічної мобільності.  

- активізувати роботу щодо створення центру з підготовки володіння 

англійською мовою на кваліфікаційному рівні Б2 та активізація зусиль 

викладачів, аспірантів і студентів для підвищення якості володіння іноземною 

мовою до цього рівня. 

5 Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти, завдяки 

проведення активної профорієнтаційної роботи та забезпечення прийому на 

навчання мотивованих, підготовлених студентів і аспірантів, в тому числі й  

іноземних громадян. 

6 Вдосконалення виховної системи та соціальної підтримки молоді, 

зокрема: 

- сприяння функціонуванню рад студентського самоврядування, залучення до їх 

діяльності більшого числа студентів; 

- вдосконалення системи підтримки молодіжного підприємництва завдяки стартап 

проектів; 

- вдосконалення онлайн-супроводу  освітньої діяльності та позааудиторної 

роботи. 
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7 Розвиток інфраструктури та ресурсного забезпечення освітнього процесу. Для 

цього необхідно: 

− неухильно дотримуватися вимог до кадрового, технологічного та 

організаційного забезпечення відповідно до  «Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти»; 

− реалізовувати заходи з  покращення матеріально-технічного стану будівель, 

студентських гуртожитків  університету щодо  проведення освітньої діяльності  

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

− продовжувати політику  енерго- та ресурсозбереження. 

Колеги! Закликаю Вас як завжди досить відповідально та ініціативно 

працювати над виконанням позначених завдань, адже рівень набутих досягнень 

позначить з якими показниками колектив зустріне дев’яносторічний ювілей  

університету. Тож 2018-2019 навчальний рік можна визначити як черговий 

доленосний рік в нашій історії та усі заходи, а це науково-технічні, науково-

методичні конференції, спортивні змагання, культурно-масові та військово-

патріотичні заходи ми будемо присвячувати ювілейній даті нашій Alma mater.  

Шановні колеги! Завершуючи свою доповідь дозвольте мені висловити 

щиру подяку за моральність, якість і результативність у роботі протягом 

минулого року, кожному з Вас особисто і усім колективам, які ви представляєте, а 

також привітати весь колектив з початком нового навчального року. 

Сподіваюсь, що у рік,  який передує  дев’яносторічному ювілею нашого 

університету, Ви критично ставлячись до зробленого, реалістично оцінюючи 

масштаб задач на майбутнє, як і завжди, творчо та на високому професійному 

рівні їх виконаєте. Дякую за увагу! 


