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ВСТУП 

В Харківському національному університеті будівництва та 

архітектури (далі – ХНУБА) у 2019 році послідовно і наполегливо 

продовжено впровадження нових наукових, методичних та організаційно-

економічних механізмів, які забезпечують якість освіти та ефективне 

використання наявних ресурсів на засадах інноваційного розвитку.  

 Звітний період став достатньо відповідальним етапом для колективу 

університету, що було пов’язано зі звільненням, за власним бажанням, 

ректора  ХНУБА  Ю.М. Шкодовського.  

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.2019р. №351-К, 

виконуючим обов’язки ректора, терміном з 16 липня по 26 грудня 2019 року, 

призначено першого проректора з науково-педагогічної роботи Д.Л. 

Чередніка, а  з 27 грудня 2019 року наказом Міністерства освіти і науки 

України від 26.12.2019 №577-л  виконання обов’язків ректора університету 

покладено на проректора з науково-педагогічної  роботи,  доктора технічних 

наук, професора Д.Ф. Гончаренка.  

Протягом зазначеного терміну організаційно-управлінська діяльність в 

університеті здійснювалася на достатньо  високому рівні та була спрямована 

на реалізацію у практичній діяльності вимог і положень Конституції України, 

Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-

дослідну діяльність», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні», 

Концепції національно-патріотичного виховання, бюджетного кодексу, 

наказів Міністерства освіти і науки України,  Статуту ХНУБА та інших 

нормативно-правових документів. Відповідальність за розв’язання 

відповідних вимог була покладена на в.о. ректора Д.Л. Чередніка.  

У стратегії розвитку ХНУБА, у минулому році, чільне місце було 

відведено роботі, спрямованій на реалізацію загальнодержавних і 

університетських програм, що забезпечують якість освіти, подальшу 

модернізацію вищої освіти (розробка нових стандартів вищої освіти, освітніх 

програм і навчальних планів). Успішно реалізується пілотний проект 

впровадження дуальної освіти.  

Вирішення зазначених завдань базувалося на міцному науково-

методичному доробку, спрямованому на оптимальне поєднання 

фундаментальних і практичних знань, використання е-технологій навчання 

та інших видів новітніх педагогічних технологій. 

Також нами значна увага приділялася підвищенню ефективності 

науково-дослідної і виховної роботи, розвитку студентського 

самоврядування.  
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Протягом року ми продовжували підтримувати широкі міжнародні 

зв’язки із закордонними закладами освіти. Сьогодні  ХНУБА має 36 

договорів про співпрацю з університетами і  науково-практичними 

організаціями Австрії, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Греції, 

Болгарії, Словакії, Хорватії, Польщі, Португалії, Маврикію, Китаю. 

У звіті відображені важливі завдання діяльності співробітників 

університету: 

- сприяння зростанню науково-педагогічного потенціалу шляхом 

вивчення зарубіжного досвіду та сучасних освітніх стандартів; 

- виконання державного замовлення та угод про підготовку фахівців з 

вищою освітою;  

- провадження наукової діяльності шляхом здійснення наукових 

досліджень та забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації;  

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової, інноваційної та виховної діяльностей;  

- налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної 

діяльності  в галузі освіти, науки, спорту і культури; 

- вивчення попиту на ринку праці та сприяння працевлаштуванню 

випускників; 

- виконання плану розвитку та реалізації основних завдань 

Харківського національного університету будівництва та архітектури до 2023 

року; 

- дотримання ректоратом, науково-педагогічними працівниками, 

навчально-допоміжним персоналом, здобувачами вищої освіти положень, 

законодавчих та нормативних документів про вищу освіту; 

- підвищення рівня соціального захисту всіх учасників освітнього 

процесу; 

- проведення рейтингового оцінювання якості діяльності науково-

педагогічних працівників університету та оприлюднення результатів на сайті 

університету та кафедр. 

Звіт в.о. ректора Харківського національного університету будівництва 

та архітектури є офіційним документом, у якому зазначені основні складові 

діяльності щодо здійснення управлінських функцій відповідно до  державних 

законодавчих документів, які регламентують функціонування закладів вищої 

освіти ( далі - ЗВО).  

Звіт оприлюднений на офіційному веб-сайті університету. 
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1  Підготовка фахівців відповідних рівнів вищої освіти та освітніх 

ступенів на рівні державних стандартів якості освіти; наукових, 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів 

наук, докторів філософії, докторів наук) та їх атестацію щодо 

присвоєння вчених звань 

 

1.1 Проведення освітнього процесу щодо  підготовки фахівців  

 

Підготовка фахівців у  ХНУБА  за звітний період здійснювалася згідно 

з ліцензією серії АЕ №636477 від 17.06.2015 року та Відомостей щодо 

здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.05.2017р. №98-л зі змінами та 

доповненнями, в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.08.2019р. № 951-л. 

Ліцензований обсяг підготовки фахівців в університеті денної та 

заочної форм здобуття освіти становить 3390 осіб, у т.ч. за освітніми 

ступенями «бакалавр» – 2090 осіб та «магістр» – 1300 осіб, підготовка 

іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) – 300 

осіб. 

У 2019р. у ХНУБА підготовка фахівців за освітніми рівнями 

«бакалавр» здійснювалась за 17 напрямами і спеціальностями та «магістр» (в 

т.ч. іноземних громадян) із 11 спеціальностей. 

Крім того, згідно з ліцензією серії АЕ №636477 від 17.06.2015 року 

університет надає такі освітні послуги: 

− підвищення кваліфікації за акредитованими спеціальностями; 

− підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України; 

− підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у заклади 

вищої освіти. 

У звітний період велика увага приділялася питанням ліцензування та 

акредитації  спеціальностей, як невід’ємної складової освітнього процесу. 

У зв’язку із запровадженням Міністерством освіти і науки України 

автоматизованого електронного ліцензування ХНУБА ще в 2018 році створив 

архівні ліцензійні справи в ЄДЕБО для спеціальностей, які були ліцензовані 

раніше, тобто в ЄДЕБО наявна інформація щодо їх ліцензованих обсягів. 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-656 від 

18.10.2019 р. «Щодо електронного ліцензування освітньої діяльності в 

університеті своєчасно і в повному обсязі виконані роботи щодо приведення 



8 
 

відомостей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти до вимог 

Ліцензійних умов про кадрове та матеріально-технічне забезпечення: 

 оновлені та підтримуються в актуальному стані відомості про 

наукових, науково-педагогічних (педагогічних)  працівників, у тому числі з 

відображенням інформації про кваліфікацію за спеціальністю (відповідно до 

пункту 30 Ліцензійних умов); 

 оновлені та підтримуються в електронному стані відомості про 

матеріально-технічне забезпечення з зазначенням за кожним об’єктом  

визначеної інформації, у тому числі його площу. 

Керуючись Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та 

Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів  вищої освіти в університеті щорічно видаються накази 

про затвердження гарантів освітніх програм та керівників груп забезпечення 

спеціальностей. Інформація про включення  науково-педагогічного 

працівника до відповідної проектної групи та/або групи забезпечення 

спеціальності актуалізована в ЄДЕБО. 

Гарантами освітніх програм та керівниками груп забезпечення 

спеціальностей призначені найбільш досвідчені науково-педагогічні 

працівники, які мають кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий 

ступінь та вчене звання, особисто беруть участь в освітньому процесі і 

відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. 

В рамках підготовки до акредитації освітніх програм, науково-

педагогічні працівники університету та здобувачі вищої освіти прийняли 

активну участь у оголошеному Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти конкурсі до складу експертів з акредитації освітніх 

програм та галузевих експертних рад (ГЕР). По результатах відбору 22 

науково-педагогічних працівників та 3 здобувачі вищої освіти були включені 

до складу експертів Національного агентства, а 1 науково-педагогічний 

працівник до складу ГЕР. 

На базі університету у вересні-листопаді 2019 року спільно з 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було 

проведено чотири тренінги для експертів з акредитації освітніх програм з 

числа науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти м. 

Харкова. 

У відповідності до вимог Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими  здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в 

ХНУБА наказом по університету сформовані робочі групи з розробки, 

моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. До складу робочих 

груп увійшли гаранти освітніх програм, досвідчені науково-педагогічні 
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працівники, здобувачі вищої освіти, випускники, роботодавці, інші 

заінтересовані сторони (стейкхолдери). Робочі групи відслідковують 

тенденції розвитку різних галузей економіки, нормативно-законодавчу базу, 

європейські та світові аналоги відповідних освітніх програм і враховують їх  

інтереси та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів) під час 

формування цілей та програмних результатів навчання освітньої програми. 

Значна робота була виконана щодо вдосконалення та приведення 

організації освітнього процесу у ХНУБА відповідно до вимог сучасного 

законодавства і нормативної бази університету.  

Продовжувалася робота щодо впровадження стандартів вищої освіти 

нового покоління. З переліку спеціальностей, які ліцензовані у ХНУБА, 

затверджені 11 стандартів для бакалаврів та 4 для магістрів. Випусковими 

кафедрами, гарантами освітніх програм та робочими групами проведено 

аналіз діючих освітніх програм, внесені необхідні корективи, проекти 

освітніх програм оприлюднено на офіційному веб-сайті університету. Після 

вивчення та обговорення, з урахуванням пропозицій заінтересованих сторін,  

освітні програми затверджуються рішенням Вченої ради. 

У відповідності до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» в 

університеті розроблені процедури для здобувачів вищої освіти щодо вибору 

освітніх компонентів (навчальних дисциплін) у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою, в обсязі, що становить не менш як 25 

відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. Методика формування циклу 

вибіркових навчальних дисциплін базується на принципах альтернативності, 

академічної відповідальності та забезпечує для здобувачів вищої освіти 

можливість індивідуальної освітньої траєкторії. 

Найбільш актуальні питання постійно обговорювалися на засіданнях 

Вченої та Науково-методичної рад університету. 

Загальне консолідоване управління освітнім процесом в університеті  

здійснює Вчена рада, яка протягом весняного семестру 2018-2019 

навчального року та осіннього семестру 2019-2020 навчального року, згідно з  

затвердженим планом, провела 16  засідань, в центрі уваги яких були  

проблеми щодо вдосконалення організації освітнього процесу, підвищення 

ефективності наукових досліджень, кадрові питання тощо.  

За результатами засідань було ухвалено понад 100 рішень, 

спрямованих на продовження імплементації Законів України «Про вищу 

освіту» та «Про освіту», моніторинг системи внутрішнього забезпечення 

освітньої діяльності та якості освіти, вдосконалення системи управління та 

нормативної бази університету, приведення якісних та кількісних  показників  
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науково-педагогічних працівників відповідно до Ліцензійних вимог, 

провадження освітньої діяльності, розвиток міжнародної діяльності  тощо. 

На виконання наказів та рішень Міністерства освіти і науки України 

були заслухані питання: 

 про виконання Законів України « Про освіту» та «Про вищу освіту» 

щодо вживання заходів запобігання та виявлення академічного плагіату у 

роботах наукових, науково-педагогічних, інших працівників і здобувачів 

вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності 

(розроблено Положення про академічну доброчесність); 

 затвердження плану заходів ХНУБА щодо забезпечення виконання 

критеріїв надання та підтвердження статусу національного; 

 про затвердження стратегічного плану розвитку ХНУБА на 2018-

2023р.р.; 

 затвердження концепції та стратегії інтернаціоналізації ХНУБА на 

2017-2022 р.р.; 

 про затвердження порядку визнання в ХНУБА ступенів вищої 

освіти, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах; 

 про заходи щодо забезпечення вимог законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції (розроблено та затверджено «План заходів 

щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання 

неправомірної вигоди у Харківському національному університеті 

будівництва та архітектури»); 

 про підсумки роботи приймальної комісії  ХНУБА у 2019 році та 

підготовку до проведення вступної кампанії 2020 року; 

 про здійснення атестації осіб, які претендують на вступ до державної 

служби щодо вільного володіння державною мовою; 

 про методичне забезпечення та підсумки проведення практик 

студентів денної форми навчання; 

 про роботу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних 

робіт; 

 про затвердження індивідуальних планів наукової роботи, освітніх 

наукових програм і тем дисертацій аспірантів і докторантів; 

 звіти наукових керівників, аспірантів і докторантів; 

 про рекомендацію до видання та надання Грифу ХНУБА 

монографіям і навчальним  посібникам; 

 затвердження Положення про випускні кваліфікаційні роботи в 

ХНУБА; 

 про підсумки проведення рейтингу НПП в 2018/2019 н.р. та внесення 

змін до «Положення про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-
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педагогічних працівників Харківського національного університету 

будівництва та архітектури»; 

 про підсумки захисту магістерських випускних робіт та дипломних 

проектів; 

 про публікації в наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science; 

 щодо пілотного проекту впровадження дуальної форми здобуття 

освіти на механіко-технологічному факультеті; 

 про відкриття нового онлайн - журналу ХНУБА; 

 затвердження кандидатур на призначення іменних та персональних 

стипендій студентам та молодим науковцям. 

У 2019 році в університеті продовжував удосконалюватись пілотний 

проект з дуальної освіти. 

Меморандуми про співпрацю  з підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти були укладені з ТОВ ―ССК ТМ‖, приватною фірмою 

―ЗОЛОТИЙ ПЕРЕРІЗ‖, приватним підприємством ―ГОЛДЕН і К‖ та 

приватним підприємством ―АКСІКОН‖ (м. Харків). 

Відповідно до наказу від 02.05.2018р. №122 для спеціальності 151 

―Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології‖ другого 

(магістерського) рівня вищої освіти з 01.09.2018р. в університеті 

запроваджено пілотний проект зі здобуття освіти за дуальною формою на 

підприємстві ТОВ ―ССК ТМ‖. 

Наказом від 08.10.2018р. були визначені 4 студенти, які навчаються за 

дуальною формою здобуття освіти, призначені тьютори від кафедр 

автоматизації виробничих процесів та фізико-хімічної механіки та технології 

будівельних матеріалів і виробів. Три студенти спеціальності 192 

―Будівництво та цивільна інженерія‖, які приєдналися до пілотного проекту, 

здобували освіту за дуальною формою на приватному підприємстві 

―ГОЛДЕН і К‖. 

Наказом від 29.05.2018р. № 152 були затверджені освітньо-професійна 

програма ―Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології‖ за 

дуальною формою здобуття освіти для здобувачів освіти другого 

(магістерського) рівня та тимчасове Положення про порядок організації та 

проведення дуального навчання в ХНУБА, яке введене в дію з 01.09. 2018р. 

Згідно розпорядження КМ України від 19 вересня 2018р. № 660-р ―Про 

схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 

освіти‖ відпрацьована форма  тристороннього Договору на підготовку 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти за певною спеціальністю. 
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На підприємствах з керівництвом був узгоджений розклад занять, який 

дозволяв поєднувати теоретичне навчання в університеті з практичною 

роботою на підприємстві. 

27.12.2019р. всі чотири учасники пілотного проекту успішно захистили 

випускні кваліфікаційні роботи, виконані в інтересах виробництва, отримали 

дипломи магістрів та будуть працевлаштовані на підприємствах, де 

здобували освіту за дуальною формою навчання.  

Робота Науково-методичної ради (далі - НМР) ХНУБА. У складі НМР 

працювало сім секцій, члени яких готували питання для обговорення на 

засіданнях, брали участь у розробці і обговоренні проектів нормативних 

документів та перевірці стану науково-методичної роботи і наявності 

відповідних матеріалів на кафедрах. За результатами роботи членів НМР 

було ухвалено понад 90 рішень, які стосувалися: 

 виконання планів підготовки справ до акредитації освітніх програм 

спеціальностей у 2018-2019 та 2019-2020 навчальних роках; 

 обговорення та затвердження нормативних документів, які 

регламентують організацію освітнього процесу в університеті (положення, 

інструктивні матеріали тощо); 

 обговорення результатів перевірки організації освітнього процесу у 

відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти; 

 обговорення забезпечення підготовки документів про вищу освіту 

та додатка до диплома європейського зразка відповідно до статей 5, 6, 7 

Закону України «Про вищу освіту»; 

 затвердження навчальних, робочих навчальних планів та графіка 

навчального процесу (денна та заочна форми навчання)  на 2019-2020 н. р.; 

 підготовки та результатів проведення на базі ХНУБА науково-

практичних та науково-методичних конференцій різного рівня 

(університетських, Всеукраїнських та міжнародних); 

 визначення результатів видавницької діяльності, наукових і 

науково-методичних публікацій, зокрема, у виданнях, які входять до 

наукометричних баз Scopus та Web Of Science. 

Важливим напрямком роботи Науково-методичної ради в звітному  

році стало обговорення завдань щодо впровадження в освітній процес 

стандартів вищої освіти нового покоління, над якими активно працювали 

науково-методичні комісії (підкомісії) Науково-методичної ради МОН 

України, до складу яких входять науково-педагогічні працівники нашого 

університету. 
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У звітному році було продовжено впровадження Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи, яка передбачає оптимізацію 

управління чисельністю академічних потоків та зменшення аудиторного 

навантаження, підвищення ролі та ефективності індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти. Це вимагало перегляду нормативів щодо розрахунку 

навчального навантаження і врахування нових видів навчальної, методичної, 

наукової та організаційної діяльностей. Результатом проведеної роботи стало 

розробка та затвердження «Положення про планування роботи науково-

педагогічних працівників ХНУБА». 

Для забезпечення освітнього процесу відповідно до чинного 

законодавства розроблено низку нормативних документів, які були 

розглянуті на засіданнях Вченої ради, затверджені наказами ректора та 

оприлюднені на офіційному веб-сайті університету. Це положення: 

  «План заходів ХНУБА щодо забезпечення виконання критеріїв 

надання та підтвердження статусу національного»; 

 «Про рейтингове оцінювання якості діяльності науково-педагогічних 

працівників ХНУБА»; 

 «Про академічну доброчесність у ХНУБА»; 

 «Про психологічну службу в ХНУБА»; 

 «Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у ХНУБА»; 

 «Про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у ХНУБА»; 

 «Про випускні кваліфікаційні роботи здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в ХНУБА»; 

 «Про організацію роботи куратора академічної групи»; 

 «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу ХНУБА». 

Крім цього, з метою підвищення ефективності організації та 

підвищення якості освітнього процесу розроблено: 

Правила  прийому до університету;  

План роботи ХНУБА на 2019-2020 н.р.;  

План заходів щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, 

одержання неправомірної вигоди у ХНУБА на 2019-2020н.р.; 

Плани «Виховної роботи в ХНУБА на 2019-2020 н.р.», «Роботи Ради з 

виховної діяльності», «Проведення загальноуніверситетських семінарів 

кураторів».  

Проведено моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. 
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Оптимізовано склад структурних підрозділів для удосконалення 

системи управління університетом.  

Приведена у відповідність до вимог Закону України «Про освіту» та 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора 

філософії та доктора наук у вищому навчальному закладі (наукових 

установах) робота аспірантури. 

Освітній процес у 2018-2019 навчальному році для здобувачів освітніх 

ступенів спеціальностей Переліку 2015 «бакалавр», «магістр» здійснювався 

відповідно до чинного законодавства. Сукупна тривалість провадження 

навчання на рік становила 52 тижні. Навчальні та робочі навчальні плани 

напрямів та спеціальностей були упорядковані відповідно до вимог 

сучасного законодавства. А саме: у структурі робочих навчальних планів для 

бакалаврів і магістрів набору 2018 і 2019 років було передбачено, що 

кількість годин навчальних занять в одному кредиті ЄКТС становить 30 год. 

В той час як для студентів попередніх років набору, один кредит дорівнював 

36 год. Нові навчальні плани спеціальностей були упорядковані таким чином, 

що не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

кожного рівня вищої освіти, а саме – для бакалаврського рівня – не менше 60 

кредитів, для магістерського рівня – не менше 23 кредитів були надані для 

вибіркових дисциплін. При цьому у вибірковій частині навчальних планів 

частка професійно-орієнтованих дисциплін для певної спеціальності 

становила не менше 2/3 загального обсягу кредитів цієї частини, близько 1/3 

обсягу кредитів дисциплін вибіркової частини відводиться на вивчення 

дисциплін загальної підготовки.  

Впродовж року ректоратом, навчально-методичним відділом та 

кафедрами значна увага приділялася забезпеченню якості освіти. 

Систематично здійснювалися заходи з моніторингу організації та якості 

результатів навчання: проводився вхідний контроль знань студентів 1-го 

курсу, контроль залишкових знань, ректорські контрольні роботи, а також  

поточний (модульний) та семестровий контроль рівня засвоєння знань. 

Всі види контрольних замірів проводилися не менш ніж з трьох 

дисциплін відповідних циклів підготовки (загальної та професійно-

орієнтованої). 

Навчально-методичним відділом, деканами та заступниками деканів 

протягом року здійснювався систематичний контроль відвідуваності 

навчальних занять та виконання студентами самостійної роботи. 

За результатами екзаменаційних сесій  середній показник абсолютної 

успішності на денній формі навчання становив 90%, якість навчання 48%.  
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За статистичними даними  30% студентів нашого університету 

навчаються на «4» та «5». Ректорат за узгодженням з радою  студентського 

самоврядування заохочує старання цих студентів – надає  рекомендації щодо 

отримання  іменних стипендій різного рівня, переведення з контрактної 

форми навчання на бюджетну, а також щодо подальшого навчання в 

магістратурі та аспірантурі.    

 Одинадцять кращих студентів університету стали іменними 

стипендіатами:  

 стипендія Президента України призначена 3 студентам,  

 академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначена 1 

студенту;  

 стипендія Верховної Ради України присуджена 2 студентам; 

 стипендія імені Героїв Небесної Сотні 1 студенту; 

 стипендія Харківського міського голови «Обдарованість» 

присуджена 4 студентам; 

 стипендія  ім. О.С. Масельського присуджена 1 студенту. 

У звітному році наказом ректора було затверджено 22 екзаменаційні 

комісії для встановлення відповідності рівня отриманої вищої освіти вимогам 

стандартів та захисту дипломних проектів із 11 спеціальностей.  

У 2019 році за всіма формами навчання 1637 студентів університету 

здобули повну вищу освіту й отримали дипломи: 

бакалавра – 587 осіб, 

магістра  – 1050 випускників. 

Дипломи з відзнакою отримало – 238 випускників. 

Аналізуючи результати захисту дипломних проектів і магістерських 

робіт маємо наступні показники: якісний – 90,0%, абсолютний - 99,4%. 

Збільшилась кількість дипломних проектів, виконаних на реальній 

основі і таких, що носять науково-дослідний характер. 

У поточному  році продовжено роботу із впровадження дипломів нових 

зразків та європейського формату додатка до диплома, розроблено 

рекомендації для випускових кафедр щодо їх заповнення. 

За звітний період була проведена робота щодо отримання відгуків від 

роботодавців про роботу випускників університету: 

1. ПАТ «Проектний та науково-дослідний  інститут «Харківський 

промбудпроект» 

2. ПАТ «Укргідропроект» 

3. ТОВ «Трансбуд комплекс» 

4. НВР «Екополітер» 

5. ТОВ «ПРОЕКТІНДУСТРІЯ» 
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6. АТ «Трест Житлобуд-1» 

7. КП «Харківводоканал» 

8. КП «Харківські теплові мережі» 

9.  ПАТ «Харківміськгаз» 

10. ТОВ «СІТІ-дизайн» 

11. ТОВ «Архітектурно-проектне бюро «Атріум» 

12. ТОВ «Сіпхаус» 

На думку роботодавців рівень підготовленості випускників до 

самостійної професійної діяльності достатньо високий. Фахівці 

характеризуються  стійким прагненням до підвищення професійної 

компетентності. 

Аналізуючи діяльність нашого університету за 2019 рік слід 

відзначити, що крім основної освітньої діяльності університет здобув право 

на надання певних видів додаткових освітніх послуг. Перш за все, це 

підготовка з розвитку мовної компетентності. Так, в ХНУБА починаючи з 

січня  2019 року працює Офіційний центр мовної підготовки на рівень В2 від 

Кембриджського Центру Оцінювання. Кафедрою іноземних мов під 

керівництвом професора Т.В. Сергєєвої було розроблено унікальний 

системний курс інтенсивної підготовки до складання іспиту он-лайн.  З 

метою підготовки до складання іспиту в центрі протестовані 580 студентів, 

аспірантів та викладачів університету. Успішно склали екзамен на рівень В2 

24 кандидати, в тому числі науково-педагогічні працівники університету, з 

яких 4 отримали рівень С1. Саме завдяки якості мовної підготовки науково-

педагогічні працівники університету мають право і можливість вчитися, 

приймати участь в програмах академічної мобільності, проводити наукові 

дослідження спільно з закордонними фахівцями. Крім того, завдяки 

наявності сертифікатів В2 у викладачів університету ми розпочали 

підготовку англомовної групи іноземних громадян, змогли підготувати 

ліцензійні справи та отримати позитивні рішення Ліцензійної комісії 

Міністерства зі спеціальностей 191 Архітектура та містобудування та 192 

Будівництво та цивільна інженерія з можливістю підготовки іноземних 

громадян та осіб без громадянства за першим (бакалаврським), другим 

(магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.   

Також університет здійснює професійну атестацію осіб, які мають 

намір  провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та 

обстеження енергетичних систем. Даною послугою за період з 1 січня по 30 

червня 2019 року підписано договорів на освітні послуги на загальну суму 

200 тис. грн. та підготовлено   27 осіб, які успішно склали іспити та отримали 

кваліфікаційні атестати. 
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Крім цього, кафедрою менеджменту та публічного адміністрування 

організована підготовка  за курсом «Організація діяльності з управління 

житловим комплексом» для підготовки фахівців за напрямом «Менеджер 

(управитель) житлового будинку (групи будинків)». Після завершення 

навчання слухачі отримують Посвідчення державного зразка з 

підтвердженням проходження ними курсу. Водночас після навчання бажаючі 

також мають можливість пройти незалежну професійну атестацію в 

акредитованому органі з сертифікації, що передбачає складання 

кваліфікаційного іспиту. За результатами професійної атестації заявник 

отримує кваліфікаційний Сертифікат за фахом «Менеджер (управитель) 

житлового будинку (групи будинків)». 

 

 

1.2 Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації (кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук) 

та їх атестація щодо присвоєння вчених звань 

  

В університеті функціонує докторантура з 4-ох спеціальностей серед 

яких 051 Економіка, 133 Галузеве машинобудування, 191 Архітектура та 

містобудування та 192 Будівництво та цивільна інженерія. Підготовка 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за 5-ма 

спеціальностями, до переліку яких належать усі вищенаведені, а також 

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища. 

План прийому та випуску у 2019 році виконано у повному обсязі. У 

результаті конкурсного відбору на навчання до аспірантури Харківського 

національного університету будівництва та архітектури у 2019-2020 

навчальному році наказом ректора зараховано 16 громадян України, серед 

яких 14 здобувачів вищої освіти на очну форму навчання (за рахунок 

видатків державного бюджету) та 2 на заочну (за рахунок коштів фізичних 

осіб). Із числа іноземних громадян ступінь доктора філософії в університеті 

здобувають 4 представники на підставі договорів з фізичними особами з 

таких країн як Марокко, Ліван та Іран. До наукового керівництва аспірантами 

залучено 8 кандидатів наук і 20 докторів наук. 

У 2019 році аспірантуру закінчило 3 аспіранти, що вчились з відривом 

від виробництва, та 4 аспіранти, що вчились без відриву від виробництва, у 

тому числі 1 із захистом дисертації. 

Крім того, за 2019 рік до захисту було представлено 25 кандидатських 

дисертації випускниками аспірантури минулих років (24 роботи) та 

співробітниками університету (2 роботи). 
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Для здобуття ступеня доктора наук на четвертому науковому рівні у 

2019 році зараховано 2 особи. 

Докторські дисертації за звітний період захистило 9 співробітників і 

випускників докторантури університету. 

У звітному році в ХНУБА працювали 3 спеціалізовані вчені ради із 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора наук і кандидата наук. Спеціалізовані вчені ради 

працюють за 8-ма спеціальностями: 05.23.03 – вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання; 05.23.04 – водопостачання, каналізація; 05.23.08 – 

технологія та організація промислового та цивільного будівництва; 05.05.02 – 

машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій; 05.23.01 - 

будівельні конструкції, будівлі та споруди; 05.23.05 – будівельні матеріали та 

вироби; 18.00.01–теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури; 

18.00.02–архітектура будівель та споруд. Результатом діяльності 

спеціалізованих вчених рад став захист 26-ти кандидатських дисертацій (у 

тому числі 5 робіт пошукувачами зі сторонніх організацій) і 5 докторських 

дисертації (серед яких 1 співробітником з іншої організації). 

Варто зазначити, що у спеціалізованих вчених радах інших наукових 

установ було захищено 5 докторських і 5 кандидатських дисертацій 

аспірантами та співробітниками ХНУБА. 

За звітний період співробітникам університету присвоєно 4 вчені 

звання  професора  та 1 - доцента.  
 

 

 

2.  Проведення підготовки та перепідготовки педагогічних та науково-

педагогічних працівників і фахівців університету, їх економічного, 

правового й професійного навчання, включаючи обов’язкове 

особисте підвищення кваліфікації  або перепідготовку,  не рідше ніж 

один раз на п’ять років 

 

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

проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників не 

рідше одного разу на 5 років. Співробітники нашого університету 

усвідомлені, що підвищення кваліфікації є необхідною частиною освітнього 

процесу. 

Згідно з затвердженим планом підвищення кваліфікації у минулому 

році 69 викладачів нашого університету пройшли підвищення кваліфікації у 

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

укладені договори про творчу співпрацю. З них: 
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- 51 викладач підвищив кваліфікацію шляхом стажування; 

- 18 викладачів брали участь в довгострокових курсах та семінарах. 

Сертифікати та свідоцтва про підвищення кваліфікації отримали 24 

викладача. 

В цьому році нашим університетом було розроблено та затверджено 

Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. Одним з важливих пунктів цього 

положення стало юридичне закріплення можливості  закордонного навчання 

в рамках міжнародних договорів, участь у міжнародних програмах, 

семінарах-тренінгах, круглих столах, вебінарах на підставі рішення Вченої 

ради університету. 

Завдяки цьому 13 викладачів нашого університету одержали 

можливість пройти стажування за кордоном, взяти участь у міжнародних 

проектах і семінарах та одержали сертифікати. 

Крім того, О.Я. Чабанюк - доцент кафедри дизайну архітектурного 

середовища виграла грант Державного департаменту США та за програмою 

академічних обмінів ім. Фулбрайта запрошена на стажування у Мічиганський 

університет терміном на 9 місяців. 

В рамках двосторонніх угод завідувач кафедри геотехніки та підземних 

споруд, професор, О.В. Самородов був запрошений до університету острова 

Маврикій, де для студентів спеціальності ―Civil Engineering‖ прочитав лекції 

та провів практичні заняття з проектування пальових фундаментів зі 

специфікою геологічних умов Маврикії.  

Також провідними фахівцями нашого університету професорами Д.Л. 

Чередніком, Т.В. Сергеєвою, доцентом Н.Б. Турлаковою прочитані лекції для 

студентів і викладачів європейських університетів.  

За результатами здійсненої роботи   отримані сертифікати та свідоцтва 

про стажування і підвищення кваліфікації. 

Підсумки підвищення професійного зростання викладачів використані 

в освітньому процесі та науковій роботі кафедр.  

 

3.  Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань  

університету 
 

3.1 Виконання державного плану прийому  та випуску фахівців 

Приймальною комісією, головою якої є ректор (в.о. ректора) 

університету, були розроблені та затверджені рішенням Вченої Ради від 28 

грудня 2018 року «Правила прийому до Харківського національного 

університету будівництва та архітектури в 2019 році». Правила прийому 
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відповідають Умовам прийому на навчання до закладів вищої освіти України 

в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

11 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908. Відповідно Змін до Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 31 травня 

2019 року № 760, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 червня 

2019 року за № 634/33605, приймальною комісією були своєчасно розроблені 

та затверджені рішенням Вченої Ради від 02 липня 2019 року Зміни до 

Правил прийому до Харківського національного університету будівництва та 

архітектури в 2019 році. 

Для організації вступної кампанії 2019 року наказом ректора 

університету від 17.12.2018 № 331 було затверджено склад приймальної 

комісії ХНУБА. Протягом 2019 року керівником університету було 

проведено 41 засідання приймальної комісії, на яких розглядалися поточні 

питання та приймалися рішення в межах повноважень приймальної комісії, 

визначених Умовами та Правилами прийому. 

Як й у попередні роки активно проводилася  профорієнтаційна робота 

за такими напрямками: 

 відвідування закладів освіти різних рівнів акредитації 

(загальноосвітні заклади, професіонально-технічні освітні заклади), а також 

технікуми та коледжі з метою залучення абітурієнтів на прискорену форму 

навчання; 

 проведення Днів відкритих дверей у новому форматі; 

 організація роботи підготовчих курсів. 

Науково-педагогічними працівниками ХНУБА здійснено відвідування 

164 загальноосвітніх закладів, більше 30 професіонально-технічних закладів, 

технікумів та коледжів, з метою ознайомлення тих, хто навчається та їх 

батьків з напрямками підготовки у ХНУБА. При проведенні 

профорієнтаційної роботи застосовувалися сучасні засоби наочної агітації. 

Крім того, університет неодноразово був представлений на різних 

профорієнтаційних заходах міського та обласного масштабу, серед яких: 

виставки «Ярмарок Вишів», «Освіта Слобожанщини та кіберпростір» та інші. 

Вступна кампанія 2019 року проводилася відповідно до Умов прийому 

на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 

та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за 

№ 1456/32908.  
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Для проведення вступної кампанії 2019 року були своєчасно створені 

відбіркові, предметні, фахові атестаційні та апеляційні комісії, до складу 

яких були залучені провідні науково-педагогічні працівники університету, а 

також представники інших закладів вищої та середньої освіти. Для 

проведення вступних випробувань були своєчасно розроблені та затверджені 

ректором університету відповідні програми та екзаменаційні матеріали. 

Під час вступної кампанії приймальною комісією було створена 151 

конкурсна пропозиція за якими здійснювався прийом вступників. Дані про 

усі конкурсні пропозиції, які містили терміни навчання, подання документів 

та зарахування, обсяги прийому за бюджетом та контрактом, перелік 

вступних випробувань, правила формування конкурсного балу, вартість 

навчання та інше,  були своєчасно, у терміни визначені Умовами прийому, 

внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. За усіма 

конкурсними пропозиціями приймальною комісією своєчасно, у терміни 

визначені Умовами та Правилами прийому, формувалися рейтингові списки, 

списки рекомендованих до зарахування та накази про зарахування на 

навчання, які оприлюднювалися на стендах приймальної комісії та веб-сайті 

університету. 

Для допомоги абітурієнтам в поданні електронних заяв, приймальною 

комісією університету було створено консультаційний центр, який працював 

з 1 липня по 09 серпня 2019 року. Співробітники консультаційного центру 

допомагали вступникам в реєстрації електронних кабінетів, скануванні та 

викладенні необхідних документів, реєстрації електронних заяв, а також 

консультували абітурієнтів та їх батьків з питань вступу. 

На перший курс освітнього рівня бакалавр зараховувалися особи (на 

базі повної загальної середньої освіти) за результатами конкурсу 

сертифікатів Українського центру оцінювання якості  освіти та творчого 

конкурсу. Обробка електронних заяв вступників щоденно виконувалась 

співробітниками приймальної комісії відповідно до Порядку подання та 

розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до 

закладів вищої освіти України в 2019 році, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за 

№ 1456/32908. 

Під час вступної кампанії 2019 року до університету було подано 1987 

заяв на денну форму здобуття освіти та 395 на заочну. Подача документів, 

конкурс, екзамени та зарахування проходили, як завжди, відповідно до 

чинного законодавства, без будь-якого незадоволення як з боку абітурієнтів, 

так і їх батьків. З питань вступу щоденно приймали відвідувачів ректор 
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університету, перший проректор та відповідальний секретар приймальної 

комісії. 

За результатами вступної кампанії університетом повністю виконано 

державне замовлення, обсяг якого затверджений наказом МОН України від 

26 липня 2019 р. № 1031 «Про затвердження обсягу державного замовлення  

у 2019 році».  Державне замовлення ХНУБА у 2019 році склало: 

 на освітній ступінь бакалавр – 166 осіб на денну та 7 осіб на заочну 

форми здобуття освіти; 

 на освітній ступінь магістр – 146 осіб на денну та 39 особи на заочну 

форми здобуття освіти. 

За результатами прийому на бакалаврат було зараховано 434 студенти 

на денну та 61 на заочну форми здобуття освіти. 

У цьому році університет продовжив прийом випускників технікумів та 

коледжів на прискорену форму навчання. За рахунок чого було зараховано з 

числа абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста, 108 студентів 

на денну та 33 студенти на заочну форми здобуття освіти. 

За результатами прийому на освітній ступень «магістр» було 

зараховано 277 студентів на денну та 177 студентів на заочну форми здобуття 

освіти. 

План державного замовлення на  прийом та випуск фахівців у 2019 

році виконано в повному обсязі.  

 

3.2  Практична підготовка та працевлаштування випускників  

 

У 2019 році навчально-методичним відділом оновлено та перевидано 

«Положення про проведення практик студентів ХНУБА», в якому враховані 

сучасні вимоги, що пред'являються до організації та проведення практик 

студентів. Положення оприлюднено на веб-сайті університету. 

Оновлення методичного забезпечення, робочих програм  щодо 

проведення усіх видів практик було здійснено на всіх кафедрах університету  

в повному обсязі.  

Укладання двосторонніх договорів про проведення усіх видів практик 

проходило протягом навчального року. На теперішній час підписано 224 

угод, 12 довгострокових договорів про проходження практики та 2 договори 

про партнерство підписано кафедрами  технології будівельного виробництва 

та кафедрою безпеки життєдіяльності та інженерної екології. 

Всі практики завершені відповідно з термінами графіку навчального 

процесу. В цілому на практики направлено наказами 1644 здобувача вищої 

освіти. Кафедри  своєчасно підготували проекти наказів. Практики 
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розпочалися і пройшли організовано у відповідності до термінів, які 

встановлені графіком навчального процесу. 

Істотну допомогу університету в підвищенні якості навчального 

процесу та практичній підготовці фахівців надають філії кафедр на різних 

підприємствах міста та за його межами. На випускових кафедрах 

університету призначені відповідальні, які підтримують зв'язок з 

випускниками та підприємствами для відстеження кар’єрного зростання та 

надання відгуків з якості підготовки випускників. Ця робота проводиться на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.17р. №912 «Про 

затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу 

національного підтвердження чи позбавлення цього статусу». 

Протягом 2019 року до університету офіційно звернулось 15 

підприємств з пропозиціями працевлаштування випускників університету за 

отриманими спеціальностями. Це підприємства: ТОВ «Будівельна компанія 

«БУД-СІТІ», КП «ЖИЛКОМСЕРВІС», ТОВ «Профінстал», ТОВ 

«УКРПРОЕКТСТРОЙ», КП «Харківські теплові мережі», ПрАТ «МК 

«Азовсталь», ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних 

конструкцій», АТ «Трест Житлобуд-1», філія «Ощадбанк», АТ 

«Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-банк», Тростянецька міська рада. Всі пропозиції 

доведені до відома студентів та розміщені на сайті університету в розділі 

«Новини» та «Практика та працевлаштування». 

Завдяки сприянню сектору працевлаштування випускники 

Харківського національного університету будівництва та архітектури 

працевлаштовані на 70%. 
 

4.  Дотримання університетом Ліцензійних умов надання освітніх послуг   

у сфері вищої освіти 
 

Ректорат постійно контролює дотримання університетом Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187 (зі 

змінам, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10 

травня 2018 року № 347) та Положенням про акредитацію освітніх програм, 

за якими  здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

наказом МОН України від 11 липня 2019р. №977, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019р. за №880/33851.  

 

4.1 Кадрове забезпечення 

Важливою умовою виконання Ліцензійних умов  провадження  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти є належний рівень кадрового 
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забезпечення освітнього процесу. У звітному періоді освітній процес в 

університеті забезпечували 450 штатних науково-педагогічних працівників. 

Якщо говорити про якісний склад, то освітній процес забезпечує 51 доктори 

наук, професори  (11,1%) та 245 кандидатів наук, доцентів (54,1%). Отже, 

кількість науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями в університеті складає 65,2%. 

 Серед завідувачів кафедр 19 - доктори наук, професори і 17 - 

кандидати наук, доценти. Частка кафедр, які очолюються викладачами з 

науковими ступенями і вченими званнями, становить 100%. Усі 36 кафедр 

очолюють фахівці відповідних спеціальностей, їх частка становить 100%. 

Серед науково-педагогічних працівників університету, які працюють 

на постійній основі, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і 

техніки, 17 академіків або членів-кореспондентів різних академій наук, 11 

заслужених працівників освіти, 1 Народний архітектор, 2 лауреата  премії 

Президента України для молодих учених. 

Освітній процес забезпечується науково-педагогічними працівниками, 

які мають високий рівень наукової та професійної активності, що 

підтверджується виконанням не менш чотирьох вимог, зазначених у 

Ліцензійних умовах.  
 

4.2  Матеріально-технічне забезпечення 
 

Матеріально-технічна база Харківського національного університету 

будівництва та архітектури повністю забезпечує його освітню діяльність. 

Загальна корисна площа будівель і споруд, що перебувають на балансі 

університету, становить 59297,3 кв.м. Навчально-лабораторна база 

університету становить 40198,4 кв.м. До її складу входить 3 навчально-

лабораторних корпусів з аудиторіями, кабінетами, сучасними лабораторіями, 

обчислювальним центром, комп’ютерними класами. Зазначені  приміщення є  

власністю університету.  

Для навчального процесу та індивідуальної самостійної роботи 

студентів використовується 189 аудиторій, 64 з яких оснащено аудіо- та 

відеотехнікою; 36 спеціалізованих лабораторій; 13 методичних кабінетів; 3 

бібліотеки; електронний  та 3 читальних зали на 310 посадкових місць;  61 

комп’ютерний клас, оснащений 680 комп'ютерами, які використовуються в 

навчальному процесі, об'єднані комп'ютерною мережею та мають вихід до 

Internet. При цьому 80% комп’ютерної техніки в університеті із строком 

експлуатації не більше восьми років.    

У 2019 році була реалізована певна кількість програм щодо 

покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу. Завдяки 
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особисто добрим відносинам виконуючого обов’язки ректора університету 

Чередніка Димитрія Леонідовича  з керівництвом Акціонерного товариства 

«Трест Житлобуд-1» була надана спонсорська допомога в заміні  віконних 

блоків на енергозберігаючі на загальну суму понад 1,5 млн. гривен. Також 

були виконані поточні ремонти в навчальних аудиторіях та розпочато 

капітальний ремонт в кількох лекційних аудиторіях головного навчального 

корпусу за адресою: вул. Сумська, 40. 

У звітному році за рахунок власних коштів були капітально 

відремонтовані покрівлі навчальних корпусів по вул. Сумській 40 (покрівля 

актового залу  на суму 220,00 тис. грн., металева покрівля головного 

навчального корпусу на суму 37,0 тис. грн.,  покрівля  архітектурного  

корпусу  на суму 245,00 тис. грн.,  покрівля над 418 аудиторією  на суму 200 

тис. грн.). Виконані роботи з ремонту фасаду будівлі університету (Сумська 

40) на суму 97 тис. грн., та укладена угода на суму понад 100 тис. грн. на 

завершення ремонтних робіт по фасаду. 

За рахунок власних коштів в університеті проводиться перехід з старих 

освітлювальних приладів на нові енергозберігаючі світильники та лампи, 

яких закуплено на суму понад 300 тис. грн. 

До початку опалювального сезону проведений капітальний ремонт з 

заміною трубопроводів системи  опалювання, холодного та гарячого 

водопостачання в деяких аудиторіях, їдальні та підвальних приміщеннях 

головного навчального корпусу. 

Службами університету  здійснюється експлуатація та своєчасний 

ремонт інженерних мереж та енергетичного обладнання гуртожитків та 

навчальних корпусів. Проводяться планово-попереджувальні ремонти систем 

опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, відновлюється 

теплоізоляція та покраска трубопроводів, ремонт та заміна запірної арматури. 

Загальна вартість виконаних робіт становить 900 тис. грн. 

Експлуатаційно-технічний відділ в відведений законом час провів 

тендерні закупівлі та уклав угоди на отримання електроенергії, 

газопостачання, технічне обслуговування газових приладів, теплопостачання, 

постачання гарячої  і холодної  води та водовідведення. Укладені угоди на 

прання білизни, знешкодження гризунів та комах, знешкодження 

люмінесцентних ламп та шкідливих відходів. 

В цьому році сума виконаних ремонтних робіт в декілька раз 

перевищила попередні показники. Але зважаючи на високий рівень 

зношеності наших будівель та інженерних мереж,  перед адміністрацією 

університету стоять важливі завдання для приведення навчальних корпусів і 

гуртожитків до належного стану. 
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4.3   Навчально-методичне забезпечення 

 

 З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018р. №347, у 2019-2020 н.р. 

науково-методична робота науково-педагогічних працівників університету 

була спрямована на розробку комплексів науково-методичного забезпечення 

кожної навчальної дисципліни відповідно до умов організації сучасного 

освітнього процесу. У відповідності до наказу по університету від 12 квітня  

2016р. №104 «Про розробку комплексу навчально-методичного 

забезпечення»  в університеті затверджено структуру комплексу навчально-

методичного забезпечення з кожної навчальної  дисципліни, визначено 

терміни розробки, розміщення та щорічного оновлення комплексів на 

спеціально створеному для цього веб-ресурсі «Інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності». Значна увага приділялась розробці навчально-

методичного супроводу вибіркових дисциплін. Крім того, ліцензування 

спеціальностей з підготовки докторів філософії також має відповідне 

навчально-методичне забезпечення.  

За звітний період професорсько-викладацьким складом університету 

продовжувалась підготовка навчально-методичного забезпечення усіх видів 

навчальних робіт. 

До плану видання навчально-методичної літератури ввійшло 419 найм. 

інструктивно-методичної літератури і 53найм. навчальної літератури (всього 

найм. 472, загальним обсягом 1045,5 друк. арк.).  

До плану видання інструктивно-методичної літератури (419 найм., 

загальним обсягом 700,8 друк. арк.)  ввійшло: 

- методичних вказівок  – 335 найм; 

- конспектів лекцій – 33 найм.; 

-  розгорнутих конспектів лекцій – 51найм.  

До плану видання навчальної літератури надійшло 53найм., загальним 

обсягом 344,7 друк. арк.) і 9 з яких, загальним обсягом 71,0 друк. арк. 

відповідно до "Положення про надання грифів ..." протягом року отримали 

гриф Вченої Ради університету.  

Крім того професорсько-викладацьким складом  видано 10 монографій, 

75 навчальних посібників, 44 статті у журналах, включених  до науко- 

метричних баз даних  Scopus та Web of Science. 
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Кількість публікацій - це важливий показник, але не менш ваговим є 

якість їх змісту, особливо у контексті розробки і запровадження системи 

академічної доброчесності. 

 З метою модернізації освіти, змістового наповнення освітнього 

простору, забезпечення рівного доступу учасників освітнього процесу до 

якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх 

проживання та форми навчання в тестовому режимі протягом навчального 

року активно розроблялися та оновлювалися електронні освітні ресурси 

(ЕОР). 

Для вирішення проблем організації самостійної роботи як важливого 

чинника на набуття студентами знань та навичок для подальшого 

використання їх у професійній діяльності в університеті успішно 

використовуються елементи  дистанційного навчання за допомогою 

платформи MOODLE. Дане навчальне середовище дозволяє створювати 

єдиний навчальний простір для студентів і викладачів, вводити поняття 

електронного директорату та повного інформування студентів про 

організацію та перебіг навчального процесу через систему зворотних 

зв’язків. 

 

4.4  Інформаційне забезпечення 

 

Важливе значення в інформаційному забезпеченні підготовки фахівців 

мають бібліотека, електронна читальна зала, обчислювальний центр та низка 

інших структурних підрозділів, які здійснюють інформаційну, технічну та 

матеріально-технічну підтримку навчально-виховного процесу. 

У звітному періоді вищезазначені підрозділи продовжували працювати, 

поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи.  

Значна роль в інформаційному забезпеченні здобувачів вищої освіти в 

звітному періоді належала бібліотеці, фонд якої  на 31.12.2019 р. налічує 

703757 примірника, 309583 з яких – навчальна література,  166305 – наукова. 

Бібліотека формувала свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, 

науково-дослідної та культурно-виховної роботи ХНУБА. Основним 

джерелом поповнення фонду є видання викладачів університету. Фонд 

навчально-методичної літератури налічує 60063 примірників.   

Велика увага працівниками бібліотеки приділялась інформаційно-

виставковій роботі як методу інформування читача про бібліотечні фонди, 

про історичні й культурні події в Україні, світі та в університеті. 

Створювались не тільки традиційні ілюстративно-книжкові, але й віртуальні 

виставки.  Згідно з «Планом проведення наукових конференцій, семінарів і 
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олімпіад в ХНУБА у 2019 р.» у співпраці з кафедрами ЗВО оформлено 24 

виставки.  

З використанням інноваційної форми роботи функціонує електронна 

бібліотека. Електронний читальний зал підключено як до електронної 

бібліотеки університету, так і до інформаційних джерел всесвітньої мережі 

наукових бібліотек, фахових наукових видань. До послуг читачів в 

електронній читальній залі представляється база даних повнотекстових 

навчально-методичних електронних документів викладачів університету, яка 

налічує 5031 найменування. Для наочного ознайомлення з фондом бібліотеки 

та інформування користувачів про історичні й культурні події в Україні, світі 

та в університеті в електронній бібліотеці представлено 17 віртуальних 

виставок, які формуються на підставі бібліотечного фонду, особистих 

бібліотек науково-педагогічних працівників та співробітників, а також 

електронних ресурсів Internet. Доступ до неї є вільним з усіх комп'ютерів, 

під'єднаних до локальної мережі ХНУБА і розташованих у навчальних 

корпусах і гуртожитках. Загальна кількість електронних записів — 69362. У 

приміщеннях бібліотеки використовуються технології Wi-Fi. 

 

5. Дотримання положень законодавства під час прийняття на роботу 

науково-педагогічних та наукових працівників 

 

Прийняття на роботу до Університету педагогічних, наукових, 

науково-педагогічних та інших працівників здійснюється з дотриманням  

положень законодавства, зокрема, статей 21, 22, 23, 24, 25, 25-1, 29 Кодексу 

законів про працю України, Законів України «Про освіту» від 5 вересня 2017 

року № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, 

«Про  наукову і  науково-технічну  діяльність»  від 26 листопада 2015 року № 

848-VIII,  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від 5 жовтня 2015 

року №1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів)».  

Відповідно до вимог частини третьої статті 54 Закону України «Про 

освіту», якою визначено, що прийняття на роботу науково-педагогічних 

працівників здійснюється на основі конкурсного відбору, в Університеті 

серед інших форм трудового договору застосовується і особлива форма 

трудового договору з науково-педагогічними працівниками - контракт, в 

якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови 

матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання 

договору, в тому числі дострокового, встановлюється угодою сторін. Під час 
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прийняття на роботу науково-педагогічних працівників застосовується форма 

контракту  визначена в наказі Міністерства освіти України від 14 червня 1994 

року № 181 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 19 

березня 1994 р. № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми 

трудового договору», Положення про укладання контрактів при прийнятті 

(найманні) на роботу працівників, Типової форми контракту з працівником і 

застосування їх у закладах освіти України». Також у відповідності до статті 

32 «Принципи діяльності, основні права та обов'язки закладу вищої освіти» 

Закону «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України  від 14 

червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та 

науково-педагогічних працівників» із змінами і доповненнями, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України  в Університеті приймання на 

роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних (ректор; перший 

проректор з науково-педагогічної роботи;  проректор з науково-педагогічної 

роботи; декан; завідувач кафедри; професор; доцент; старший викладач; 

викладач; асистент  здійснюється на підставі сформованого та затвердженого 

власного штатного розпису відповідно до законодавства, та переліку посад 

науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти 

установленого Кабінетом Міністрів України у відповідності з переліком 

посад наукових працівників закладу вищої освіти визначених Законом 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність». При цьому в 

університеті здійснюється контроль за тим щоб посади педагогічних 

працівників могли займати особи із ступенем магістра за відповідною 

спеціальністю. Педагогічні працівники призначаються на посаду та 

звільняються з посади ректором Університету. Посади науково-педагогічних 

працівників в університеті можуть займати особи, які мають науковий 

ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. Під час 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - завідувачів 

кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, укладенню трудового 

договору (контракту) передує конкурсний відбір, положення якого та 

порядок його проведення схвалені вченою радою Університету, затверджені 

наказом ректора від 13 лютого 2015 року № 35 «Положення про обрання та 

прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Харківського 

національного університету будівництва та  архітектури»  та  наказом  

ректора від 05 березня 2015 року № 49 «Порядок проведення конкурсного 

відбору науково-педагогічних працівників Харківського національного 

університету будівництва та архітектури». В окремих випадках, у разі 

неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними 

працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть 
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заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення 

цих посад у поточному навчальному році. Зазначене вище здійснюється у 

відповідності до статті 55 «Основні посади наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладів вищої освіти та порядок їх заміщення» 

Закону «Про вищу освіту». Разом з тим, відповідно до Конституції України 

будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або 

непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору 

залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та 

національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, 

роду і характеру занять, місця проживання в Університеті не допускається.  

 

6. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна 

діяльності університету, в тому числі впровадження результатів 

його наукових досліджень, міжнародне наукове  та  науково-

технічне співробітництво 
 

6.1  Наукова,  науково-технічна та інноваційна діяльності університету 

Наукові дослідження спрямовані на розробку нових технологій в 

будівництві, нових ефективних будівельних конструкцій, виробів і 

матеріалів, обладнання, на вирішення проблем енерго- та ресурсозбереження, 

охорони навколишнього середовища. До пріоритетних наукових напрямів 

університету з технічного напряму відносяться: фундаментальні проблеми 

сучасного матеріалознавства; технології раціонального водокористування, 

підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню 

водних об'єктів; створення та застосування технологій отримання, 

зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і 

композиційних матеріалів. Вчені університету надають допомогу 

організаціям та підприємствам при розробці проектів підсилення елементів 

будівель та подовження їх ресурсу, відновленні та реконструкції об’єктів 

інфраструктури, впроваджені нових будівельних матеріалів, розробці 

економічного в експлуатації обладнання, вирішенні екологічних задач. 

Наукові дослідження в університеті виконують 447 виконавців, з них 

48 докторів наук, 242 кандидати наук. В наукових дослідженнях приймають 

участь 36 кафедр, 2 акредитовані лабораторії: випробувальна лабораторія 

будівельних матеріалів, виробів та конструкцій свідоцтво про відповідність 

системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 за № 01-0064/2018 від 

16 червня 2018 р.) та лабораторія геотехнічних вишукувань (свідоцтво про 

відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 за № 01-

0077/2018 від 20 липня 2018 р.). 
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У 2019 році обсяг виконаних науково-дослідних робіт склав: 

- госпдоговірних  – 1114,756 тис. грн.; 

- держбюджетних – 626,317 тис. грн. 

Упродовж  2019 року в університеті виконувалися 2 науково-дослідних 

роботи (НДР), що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету, 

(табл. 6.1): 

Таблиця 6.1 

№ 

з/п 
Назва держбюджетної НДР 

№ держреєстрації, 

терміни виконання 
Керівник 

Обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

1.  

Розробка матеріалів та 

технологій для захисту від 

корозії підземних інженерних 

комунікацій (прикладна) 

0118U003494 

2018-2019 р.р. 

Гончаренко Дмитро 

Федорович, 

проректор з 

науково-педаго-

гічної роботи, д.т.н., 

проф. 

300,0 

2.  

Організаційно-технологічне 

забезпечення сталого 

функціонування підземних 

інженерних комунікацій 

водопровідно-каналізаційного 

господарства (прикладна) 

0117U007267 

10.2017-09.2019 

р.р. 

Алейнікова 

Алевтина Ігорівна, 

доцент кафедри 

технології 

будівельного 

виробництва, к.т.н. 

326,317 

 

Держбюджетні НДР, що виконуються в університеті, відповідають 

пріоритетному напряму розвитку науки і техніки: «Раціональне 

природокористування». 

Також в 2019 р. в ХНУБА виконувалося 61 господарчо-договірні 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), з них 57 

було закінчено. В рамках госпдоговірних НДДКР відбулася комерціалізація 

4 наукових розробок вчених університету, загальна сума фінансування – 

137,380 тис. грн. 

Результати наукових досліджень, отриманих в результаті проведення 

цих робіт, впроваджуються у виробництво та в освітній процес, що 

підтверджується відповідними актами. 

Вчені університету, а також науковці України, ближнього та дальнього 

зарубіжжя мають можливість апробувати результати своїх наукових 

досліджень на конференціях та семінарах, що організовуються в ХНУБА. 

Так, у 2019 році в університеті було проведено наступні міжнародні 

конференції та семінари: 

 міжнародна науково-практична конференція «Духовність, як складова 

Української державності» (9-10 квітня 2019 р.); 
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 міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в 

архітектурі і дизайні» (10-11 квітня 2019 р.); 

 міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур як засіб 

пізнання світу, шлях до взаєморозуміння» (17 квітня 2019 р.); 

 міжнародна науково-практична конференція «Вивчення й охорона 

спадщини вітчизняного модернізму» (23-25 квітня 2019); 

 міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна 

безпека. Охорона водного і повітряного басейнів, утилізація відходів» 

(студентська секція) (23-24 квітня 2019 р.); 

 міжнародна конференція «Організаційна будова та система завдань 

національних осередків DOCOMOMO» (23-25 квітня 2019 р.); 

 міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор 

модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток»    

(28-29 травня 2019 р.); 

 міжнародна науково-практична конференція «Ефективність 

підприємства – інноваційні технології та економічні рішення» (05-06 

червня 2019 р.); 

 міжнародна науково-практична конференція «Теорія і методи 

будівельного матеріалознавства» (04-05 жовтня 2019 р.); 

 міжнародна наукова конференція ―Ресурс і безпека експлуатації 

конструкцій, будівель та споруд‖ (04-05 жовтня 2019р.). 

 міжнародна науково-практична конференція «Free and Open Source 

Software» (19-21 листопада 2019 р.); 

 міжнародна студентська наукова конференція конференція 

«Професійна традиція та новітні технології в архітектурі ХХI сторіччя» 

(26-27 листопада 2019 р.); 

 міжнародний науково-практичний семінар «Інновації та традиції у 

мовній підготовці студентів» (06 грудня 2019 р.). 

Крім міжнародних заходів у 2019 році в університеті було проведено 8 

всеукраїнських конференцій та семінарів, 2 регіональних науково-

практичних семінари і 5 внутрішньовузівських. 

В університеті функціонує 10 наукових шкіл, активно працює Рада 

молодих вчених, яка координує наукову діяльність 98 науково-педагогічних 

співробітників та аспірантів віком до 35 років. Результатом роботи Ради 

молодих вчених є ефективна участь молодих вчених у наукових конкурсах, 

конференціях, молодіжних форумах, виставках, публікаціях. Під їх 

керівництвом працюють студентські наукові гуртки, залучаються студенти 

до роботи в Стартап-центрі. 
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У 2019 році чотири науково-педагогічних працівника університету 

отримували стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

 

6.2  Одержання конкурентоздатних наукових і науково-прикладних 

результатів 
 

При виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт в 2019 р. 

отримано наступні результати: 

1) «Розробка матеріалів та технологій для захисту від корозії підземних 

інженерних комунікацій». 

Враховуючи сучасні технологічні можливості вторинної переробки 

полімерів і виробництво із вторинних композиційних матеріалів, розроблено 

збірну конструкцію із вторинних полімерних композиційних матеріалів для 

захисту підземних інженерних мереж від впливу корозії. Розроблено 

технологію захисту від корозії, ремонту та відновлення об’єктів підземної 

інженерної інфраструктури з використанням розробленої конструкції з 

вторинних полімерних композиційних матеріалів. 

2) «Організаційно-технологічне забезпечення сталого функціонування 

підземних інженерних комунікацій водопровідно-каналізаційного 

господарства». 

Проведено експериментальні дослідження щодо застосування 

композиційних матеріалів при проведенні відновлювальних робіт на 

розподільчих мережах. Розроблено комбінований спосіб чищення 

каналізаційних колекторів та запропоновано нову конструкцію ківшу, яка дає 

змогу проводити очищення каналізаційних колекторів. Для проведення 

відновювальних робіт запропоновано метод продавлювання для проходки 

завалу ґрунту з використання залізобетонних кілець з антикорозійним 

покриттям.  Розроблено технологічні та організаційні рекомендації ремонту 

та відновлення трубопроводів водопостачання й водовідведення для заданих 

умов, як відкритим, так і закритим способами, впровадження яких збільшить 

експлуатаційну довговічність розподільчої системи. розроблено економічно і 

технологічно ефективна технологія ліквідації можливих локальних обвалень 

каналізаційних тунелів.  

Найбільш конкурентоздатні науково-прикладні результати в 2019 р. 

отримано при виконанні наступних господарчо-договірних НДДКР: 

1) «Наукове обґрунтування та розробка технологічних рішень по 

відновленню каналізаційних тунелів і оглядових шахт з використанням 

вторинних  полімерних композитних матеріалів». Замовник ‒ КП 

«Харківводоканал». Загальна сума договору ‒ 32,599 тис. грн. 
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Розроблено технологію відновлення каналізаційних тунелів  і 

оглядових шахт з застосуванням корозійно-стійких конструкцій із вторинних 

полімерів. 

2) «Інтенсифікація роботи споруд коагулювання води на водоочисних 

спорудах». Замовник ‒ Комунальне підприємство «Харківводоканал». 

Загальна сума договору ‒ 45 тис. грн. 

Обґрунтовано метод інтенсифікації роботи водоочисних споруд за 

рахунок застосування високоефективних коагулянтів.  

3) «Наукове обґрунтування стійкості та герметичності конструкцій між 

приймальним відділенням і машинним залом Головної каналізаційного 

насосної станції Міських очисних спору  водовідведення № 1 м. Харкова на 

підставі результатів обстеження». Замовник ‒ Комунальне підприємство 

«Харківводоканал». Загальна сума договору – 59, 777 тис. грн. 

Розроблено технічні рішення щодо запобігання руйнування 

конструкцій, здійснення гідроізоляції та забезпечення подальшої нормальної 

експлуатації каналізаційної насосної станції. 

4) «Розробка та обґрунтування технічного рішення пальово-плитного 

фундаменту багатоповерхової будівлі з розрахунком у системі «Основа-

Фундамент-Споруда» у рамках науково-технічного супроводу будівельного 

об’єкту «Будівництво житлового комплексу з об’єктами громадського 

призначення та дитячим дошкільним закладом на перетині вулиць Ак. 

Глушкова та Ак. Заболотного, вул. Ак. Заболотного, 1 у Голосіївському 

районі м. Києва. Друга черга будівництва. Житловий будинок ІІІ. Секція 3» 

Замовник ‒ Комунальне підприємство ТОВ «Транс Строй Комплекс». 

Загальна сума договору ‒ 20 тис. грн. 

Науково обґрунтовано застосування комбінованого пальово-плитного 

фундаменту багатоповерхової будівлі, що забезпечило економію 

матеріальних і трудових ресурсів при його зведенні. 

Наукові розробки університету експонуються на вітчизняних та 

міжнародних виставках, презентуються на науково-технічних конференціях 

та семінарах, приймають участь у конкурсах. 

 

7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

 

В 2019 році ХНУБА плідно співпрацював з 36 зарубіжними партнерами 

і організаціями, більшість з яких була залучена до мережі співробітництва в 

межах спільного виконання міжнародних проектів Tempus, Erasmus Mundus, 

Erasmus+. Головними напрямками міжнародної діяльності ХНУБА за 

підтримки  в.о. ректора університету проф. Д.Л. Чередніка були: 
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- розвиток професійної підготовки та підвищення кваліфікації НПП за 

рахунок участі у проектах академічної мобільності в рамках європейської 

програми Erasmus+ КА1 та за двосторонніми договорами співробітництва; 

- обмін науково-дослідницьким досвідом та розробка нових заявок на 

грантові науково-дослідницькі проекти в рамках Erasmus+ КА2, Horizon 

2020, Жан Моне кафедрами університету в співавторстві з європейськими 

партнерами;  

- пропаганда та підтримка розвитку мовної компетенції з англійської 

мови на рівні В2 та С1 серед НПП, аспірантів та студентів ХНУБА в рамках 

співробітництва з Кембриджським Центром Оцінювання - Cambridge 

Assessment Center (Кембридж, Велика Британія) та Національним 

представництвом (Київ, Україна);   

- підтримка діяльності університетського Старт-ап Центру, розвиток 

студентських інновацій; 

- розвиток співробітництва зі Східним партнерством, а саме з 

освітньою компанією  Zhejiang Xipei Education Technology Co., Ltd. 

(Ханчжоу, Чжецзян, Китайська Народна Республіка). 

Особливо активне міжнародне співробітництво було здійснено в 

рамках проектів академічної мобільності за схемою Erasmus+ КА1 в 

співробітництві з Бакінгемширським Новим університетом (Хай Вікомб, 

Велика Британія) і Університетом Західної Аттики (Афіни, Греція). 

Головною метою цих проектів була інтернаціоналізація і модернізація 

університетів в Україні для їх подальшого розвитку. В межах виконання 

проектних завдань за підтримкою в.о.ректора Чередніка науково-педагогічні 

працівники, студенти, аспіранти ХНУБА пройшли ряд тренінгів і семінарів з 

практики е-навчання та змішаного навчання, проектного менеджменту та 

підготовки заявок на європейські проекти, використання смарт – технологій в 

навчальному процесі, командної роботи та формування лідерських навичок, 

розвитку мовної компетентності на рівні європейських стандартів. 

Викладачами університету розроблено методичні матеріали, підручники, 

презентації, кейси для e-learning. Для студентів, аспірантів і викладачів 

ХНУБА проведено 7 лекцій провідними фахівцями з Великої Британії, 

Австрії, Франції, Греції (проф. Джон Барбер, проф. Дорін Фестеу, проф. Нік 

Ід (Велика Британія), проф. Крістоф Лючзінгер (Австрія), проф. Боріс Щекін 

(Франція), проф. Джон Кіосопoлус (Греція)). Також прочитані лекції та 

проведені тренінги провідними фахівцями нашого університету (проф. 

Череднік Д.Л., проф. Сергеєва Т.В., проф. Самородов О.В., доц. Турлакова 

Н.Б.) для студентів і викладачів європейських університетів-партнерів. 

Загалом було організовано 14 тижневих тренінгів, 10 семінарів,7 круглих 
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столів, за результатами яких отримано сертифікати та свідоцтва про 

стажування і підвищення кваліфікації, опубліковано  12 статей і тези на 

конференції за темами проектів, організовано 3 виставки зі студентської 

інноваційної діяльності: «Наукові інновації», «Стійкий розвиток Харкова», 

«Британія: традиції та інновації», де представлено 141 експонат. Такі 

ініціативи допомогли залучити студентство в науково-дослідницьку та 

міжнародну діяльність університету в привабливих для молоді формах, 

значно поліпшити якість навчального процесу.  

Плідна робота проведена стосовно розвитку мовної компетентності. В 

університеті на базі кафедри іноземних мов з вересня 2018 року працює 

Офіційний центр мовної підготовки на рівень В2 від Кембриджського Центру 

Оцінювання. Центру надана можливість не тільки готувати до іспиту, а й 

приймати екзамен  FCE у комп’ютерній версії в мультимедійних класах 

ХНУБА. Таким чином студенти, аспіранти та викладачі університету мали 

можливість підвищити свій рівень володіння англійською мовою і здати 

офіційний кембриджський іспит FCE в стінах рідній Alma Mater. Було 

проведено тестування понад 580 викладачів, аспірантів та студентів ХНУБА, 

оброблено результати та створено індивідуальні програми і режим навчання. 

Організовано 3 сесії зі складання іспиту в 2019 р, проведено 4 робочих 

зустрічі з представниками  Кембриджського Центру Оцінювання та 

Національного представництва центру. 32 кандидата (викладачі, аспіранти і 

студенти ХНУБА) вже склали екзамен FCE та отримали В2, серед яких 4 

отримали навіть вищий рівень С1. Зараз на курсі інтенсивної мовної 

підготовки он-лайн навчаються нові кандидати - 39 студентів, аспірантів і 

викладачів університету за різними режимами навчання (3, 6 або 9 місяців). 

Проводиться підготовка до наступної екзаменаційної сесії В2 у березні 2020. 

         Протягом року в ХНУБА використовувалася електронна 

навчальна платформа MOODLE для он-лайн та змішаного навчання 

іноземній мові як вітчизняних студентів, так і іноземних.  Зараз на платформі 

навчається понад 2500 студентів.  В університеті здійснюється навчання 

студентів-іноземців англійською мовою. 

Потужна сучасна інфраструктура, створена за допомогою участі у 

грантових проектах і що включає мультимедійний Е-клас, Е-лабораторію 

моделювання,  Е-центр міжнародних проектів, Е-центр командної роботи, 

Експохол, Старт-ап Центр, дозволяє навчати студентів на високому 

кваліфікаційному рівні згідно ліцензійних вимог. Лабораторії університету 

забезпечені сучасним обладнанням і програмним забезпеченням на суму 

більш сто сімдесят чотири тисячі євро за рахунок міжнародних проектів.  
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За двосторонньою угодою було організовано міжнародну студентську 

практику 11студентів і 3 викладачів архітектурного факультету в Афінах у 

травні-червні 2019р. 

Виконуючи програму стійкого розвитку європейського проекту 

SUCSID № 530349- TEMPUS-1-2012-FR-TEMPUS-JPHES було розроблено 

програму діяльності Старт-апу ХНУБА ―New Development‖ на 2020 р., 

Положення про Старт-ап ХНУБА, зроблено доповіді на зустрічах і форумах 

обласної Ради м. Харкова про діяльність університетського Старт-апу, 

організовано 3 Круглих Столи з міжнародними фахівцями щодо розроблення 

проектів, бізнес - плану та формування студентських команд в межах 

діяльності університетських старт-апів. Зараз в центрі працює 4 студентські 

міждисциплінарні команди. 

В цьому році європейські проекти SEHUD – «Стійкий розвиток міст» 

та SEHSI – « Стійкий розвиток регіонів» успішно пройшли аудиторські 

перевірки і моніторинг впливу проектів та розвитку результатів.  

В рамках двосторонніх угод про співробітництво проф., зав. кафедри 

ГПС Самородов О.В. здійснив візит до університету острова Маврикій у 

якості запрошеного професора, де провів курси лекцій та практичні заняття з 

проектування пальових фундаментів зі специфікою геологічних умов 

Маврикію зі студентами спеціальності ―Civil Engineering‖. Також були 

прочитані лекції з основ патентування та процедури отримання патентів на 

винахід для досвідчених вчених та викладачів університету. Проведено 3 

зустрічі в ХНУБА з фахівцями в галузі інженерії університету острова 

Маврикій. 

Здійснено розробку 1 заявки на участь у європейських грантових 

проектах технічної допомоги за схемою Erasmus+ КА2 спільно з 

європейськими фахівцями, залученими до мережі ХНУБА. Участь у таких 

конкурсах дає можливість працівникам університету вдосконалити навички 

роботи в проектних командах та управління міжнародними проектами, 

покращити кваліфікацію, організаційний потенціал, запровадити нові 

методики викладання і навчання.  

 

8. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та 

науково-технічної діяльності, отримані за рахунок бюджетних коштів 

 

Вченими університету регулярно проводиться патентно-ліцензійна 

робота. Відділом науково-дослідного сектора з питань інтелектуальної 

власності здійснюється аналіз наукових, науково-дослідних робіт, 

прогнозуються їх результати з метою виявлення об'єктів права 
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інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони та комерціалізації 

в Україні та в іноземних державах. 

У 2019 році було подано 14 заявок на видачу охоронних документів на 

винаходи, отримано 12 охоронних документів, з них 8 – на винаходи, 4 – на 

авторське право: 

1. Патент на винахід № 118421 «Спосіб відновлення і захисту 

каналізаційного тунелю». Автори: Гончаренко Д.Ф., Убийвовк А.В., 

Алейнікова А.І.  

2. Патент на винахід № 118422 «Спосіб ремонту каналізаційного колектора». 

Автори: Гончаренко Д.Ф., Гармаш О.О., Алейнікова А.І. 

3. Патент на винахід №119093 «Перегородчастий змішувач». Автори: Епоян 

С.М., Яркін В.А., Сухоруков Д.Г., Айрапетян Т.С. 

4. Патент на винахід №119487 «Гібридний паливно-геотермальний пристрій 

для тепло- та електропостачання». Автори: Редько О.Ф., Бугай В.С., 

Ліберман С.Л. 

5. Патент на корисну модель № 134452 «Кондуктор для формування 

фільтруючої обсипки дренажних труб». Автори: Шумаков І.В., Обухов 

В.В., Гринчук О.А., Ляхов І.І. 

6. Патент на корисну модель № 136004 «Спосіб отримання 

теплоізоляційного лакофарбового покриття». Автори: Демідов Д.В., 

Саєнко Н.В., Биков Р.О., Саєнко Л.В., Ільєнко К.О. 

7. Патент на корисну модель № 137131 «Водно-дисперсійна теплоізоляційна 

композиція». Автори: Демідов Д.В., Саєнко Н.В., Биков Р.О., Попов Ю.В., 

Буцька Л.М. 

8. Патент на корисну модель № 137147 «Водно-дисперсійна композиція для 

отримання теплоізоляційного покриття». Автори: Саєнко Н.В., Демідов 

Д.В., Попов Ю.В., Биков Р.О., Бадай Л.Р.  

9. Свідоцтво на авторське право № 84821 Ескіз «Газорідинні кільця». Автор: 

Бурда Ю.О. 

10. Свідоцтво на авторське право № 84822 Ескіз "Насадка коло з трикутними 

вирізами". Автор: Бурда Ю.О. 

11. Свідоцтво на авторське право № 84823 Ескіз «Ромбовидна насадка з 

кільцями». Автор: Бурда Ю.О. 

12. Свідоцтво на авторське право № 84824 Ескіз «Насадка з діаметральними 

отворами». Автор: Бурда Ю.О. 
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9. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час  

підготовки кадрів з вищою освітою 

 

Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою підготовки 

фахівців. До системи науково-дослідної роботи студентів в університеті 

входить 54 наукових гуртки і 26 проблемних групи, в роботі яких беруть 

участь 1840 студентів. Дослідницька робота студентів базується на вирішені 

реальних проблем, її результати включаються до курсових та дипломних 

проектів. Студенти беруть участь у конкурсах, конференціях, семінарах, як 

міжнародних, так і всеукраїнських, регіональних, міських та ін. Підвищенню 

ефективності участі майбутніх спеціалістів у конкурсах наукових робіт, 

студентських олімпіадах, наукових конференціях сприяє робота 

студентського наукового товариства. 

У 2019 році у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт взяли участь 90 наукових робіт наших студентів за 30 галузями знань, 

29 робіт одержали дипломи переможців, у тому числі: 5 дипломів І ступеня, 

7 дипломів II ступеня, 17 дипломів Ш ступеня. 

У Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт 

брали участь 17 робіт. 2 роботи були нагороджені дипломом І ступеня.  

В 2019 році учасниками II туру Всеукраїнських студентських олімпіад 

стали 67 студентів, які взяли участь у 25 предметних олімпіадах. У цьому 

році нашими студентами отримано 5 дипломів переможців: 1 диплом I 

ступеня зі спеціальності «Раціональне використання і охорона водних 

ресурсів», 2 дипломи II ступеня за спеціальностями «Водопостачання та 

водовідведення» та «Теплогазопостачання та вентиляція», 2 дипломи III 

ступеня за спеціальностями «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, 

меліоративні машини і обладнання», «Теоретична механіка». 

Наукові студентські конференції і семінари дозволяють студентам 

здійснити апробацію їх наукових досліджень. У 2019 році проведено 13 

міжнародних, 8 всеукраїнських, 2 регіональних та 5 внутрішньовузівських 

конференції студентів та молодих учених. За підсумками конференцій, що 

проводились в університеті, було видано збірники, до яких увійшли статті 

студентів. Крім того, публікації за участю студентів друкувались також в 

міжнародних виданнях. 

Три студенти університету отримують стипендію Президента України, 

два студенти – стипендію Верховної Ради України, одна студентка – 

стипендію голови Харківської обласної державної адміністрації, чотири 

студенти – стипендію Харківського міського голови «Обдарованість». 
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10.  Організація освітнього процесу у  відповідності до Державного 

стандарту України ISO 9001-2015 
 

У звітному році діяльність університету спрямовувалася на організацію 

роботи щодо імплементації норм Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 року №1556-VII, Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року 

№2145-VIIІ, прийняття яких започаткувало системні та кардинальні зміни в 

галузі вищої освіти. Імплементація норм нового галузевого закону упродовж 

звітного року стала пріоритетним завданням університету. З цією метою було 

розроблено План роботи Харківського національного університету 

будівництва та архітектури на 2018-19 навчальний рік з імплементації Закону 

України «Про вищу освіту», затверджений на засіданні Вченої ради 

університету 07.09.2018р. (протокол №1) та  План роботи ХНУБА на 2019-20 

навчальний рік, затверджений на засіданні Вченої ради університету 

30.08.2019р. (протокол №12).  

Для виконання Плану заходів Харківського національного університету 

будівництва та архітектури з імплементації норм Закону України «Про вищу 

освіту»:  

 розроблено та впроваджено нові навчальні плани підготовки фахівців 

за ступенями «бакалавр», «магістр»; 

 оновлено освітні програми;  

 Вченою радою університету ухвалено рішення про максимальне 

навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника в 

обсязі, що не перевищує 600 годин на навчальний рік;  

 розроблені положення, що регламентують освітній процес ( Розділ 1); 

 вжито низку заходів щодо забезпечення підготовки фахівців за 

схемою «бакалавр» - «магістр» - «доктор філософії»;  

 розроблено та затверджено Вченою радою університету Правила 

прийому до Харківського національного університету будівництва та 

архітектури  на 2019 рік  (рішення Вченої ради від 28 грудня 2018 року), які у 

встановлені терміни розміщено на офіційному веб-сайті університету 

(www.kstuca.kharkov.ua.) тощо. 

Як результат виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

19.08.2015 №634 «Про затвердження Типового договору про надання 

освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) 

особою» в університеті впроваджена нова форма договору про надання 

освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) 

особою.  
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На виконання ст.16 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 

2014р. №1556-VII, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти», в редакції Постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 травня 2018 р. № 347, Концепції внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності ХНУБА та відповідно до вимог Національного 

стандарту України ISO 9001 (Система управління якістю. Вимоги. ДСТУ ISO 

9001:2015) продовжувалась робота з удосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти, активізації роботи з упровадження інформаційної 

системи АСУ «ВНЗ», забезпечення публічності інформації тощо.   

У  Плані розвитку та реалізації основних завдань ХНУБА до 2020 року 

у 2019 році проводилися роботи із сертифікації  системи управління якістю 

освітнього процесу, що дозволило підвищити її прозорість та керованість, 

оперативно виявляти фактори, які знижують ступінь задоволеності  якістю 

навчального процесу з боку студентів. 

Відповідність організації та якості освітнього процесу нормативним 

вимогам, зокрема стандартам вищої освіти, підтверджено процедурами 

ліцензійних та акредитаційних експертиз, проведених в університеті у 2019 

році.  

Відповідно до вимог стандарту, розроблені положення з організації 

освітнього процесу, які у складі системи внутрішнього забезпечення якості 

будуть мати статус задокументованих процедур: 

Положення про порядок проведення заліково-екзаменаційної сесії у 

Харківському національному університеті будівництва та архітектури; 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у 

Харківському національному університеті будівництва та архітектури ; 

В університеті впродовж 2019 року здійснені наступні заходи щодо 

розробки та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості (далі - 

ВСЗЯ)  освіти та освітньої діяльності. Укладено дві угоди з  Державним 

підприємством ―Харківський регіональний науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації‖: ―Актуалізація документів 

системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015‖. 

Відповідно до договору на цей час виконано організаційні заходи: 

призначення представника керівництва установи з якості, створення робочої 

групи з розробки та впровадження системи управління якістю та 

відповідного Положення про робочу групу, відпрацьована ―Політика та Цілі 

в сфері якості‖, що є основною процедурою ВСЗЯ. 

Надання послуг з організаційного забезпечення, надання консультації 
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та проведення навчання на тему: «Практичні аспекти проведення внутрішніх 

аудитів згідно ISO 19011:2018»  

Відповідно до договору на цей час виконане наступне: сформована 

група моніторингу (внутрішнього аудиту) ВСЗЯ в кількості 9 осіб. З цією 

групою проведено навчання (семінар), щодо нормативних документів ДСТУ 

ISO 19011:2018 ―Настанови щодо здійснення аудитів систем управління‖ та 

ДСТУ ISO 9001:2015 ―Системи управління якістю. Вимоги‖. 

Всі роботи, пов’язані з розробкою, впровадженням та функціонування 

ВСЗЯ планується завершити впродовж 2020 року.  

 

11.  Погодження з Міністерством освіти і науки України кандидатур, які 

пропонуються Вченою радою університету для призначення на 

посади проректорів 
 

 Згідно зі ст.55 Закону України «Про вищу освіту» проректори, посади 

яких відносять до посад науково-педагогічних працівників, щорічно звітують 

про виконання умов контракту, укладеного з ректором університету.  

До Міністерства освіти і науки України вчасно надаються довідки 

щодо проректорів, які були призначені на посади. До теперішнього часу 

зауважень чи рекомендацій  з Міністерства не надходило. 

 

12. Додержання прав і законних інтересів осіб з особливими потребами  

  

В університеті враховуються інтереси осіб з особливими потребами у 

повній відповідності із міжнародними стандартами в галузі прав людини, які 

ґрунтуються на ідеї участі кожної особи в суспільному житті на засадах 

рівності й без дискримінації. Положення процесу інклюзивного навчання 

осіб з обмеженими можливостями фізичного та/або психічного здоров’я 

визначені Статутом університету. Ці положення представляють собою крок 

до забезпечення повної реалізації прав осіб з особливими потребами на 

якісну освіту. Реалізація прав на освіту осіб з обмеженими можливостями 

здоров'я розглядається як одна з найважливіших завдань університету в 

галузі корекційної  освіти. Отримання такими особами якісної освіти є 

однією  з основних і невід'ємних умов їх успішної соціалізації, забезпечення 

повноцінної участі в житті суспільства, ефективної самореалізації в різних 

видах професійної і соціальної діяльності. 

  З метою організації інклюзивного освітнього процесу та спеціального 

навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими 

освітніми потребами, забезпечення їм доступу до якісної вищої освіти з 
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урахуванням обмежень життєдіяльності, в університеті здійснюються заходи, 

що сприяють розвитку і підвищенню якості освітньої діяльності та 

конкурентоспроможності. Ці заходи здійснюються шляхом залучення 

додаткових фінансових ресурсів та забезпечують рівність доступу громадян 

до освітніх програм університету, зокрема й людей з особливими фізичними 

потребами.  

  З метою удосконалення управління університетом та його 

організаційної структури Статутом університету передбачено здійснення 

соціально-економічних заходів, які включають створення умов для здобуття 

якісної освіти особами з особливими фізичними потребами.  

 В університеті створені необхідні умови для здобуття вищої освіти 

особами з особливими освітніми потребами.  

 Особи, які навчаються в університеті, у повній мірі реалізують своє 

право на  безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров'я (для осіб з особливими освітніми 

потребами). 

 Університетом здійснюються необхідні організаційні заходи для того 

щоб будівлі, споруди і приміщення університету відповідали вимогам 

доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. 

Якщо відповідні об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з 

особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з 

урахуванням універсального дизайну. 

 

13. Стійке фінансово-економічне становище університету та ефективне 

управління його майном 

 

У звітному році ректорат забезпечував стійке фінансово-економічне 

становище університету та ефективне управління його майном.  

В межах наданих повноважень забезпечував виконання кошторису 

доходів і видатків, що дало змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати 

заробітну плату, стипендії, індексації, оплачувати комунальні послуги в 

межах доведених лімітів, здійснювати розрахунки з іншими установами та 

організаціями. Кошти до бюджету, у тому числі й внески до Державної 

податкової інспекції Київського району м. Харкова, сплачувалися вчасно та в 

повному обсязі.  

У 2019 році бюджет університету складався із загального та 

спеціального фондів.  



44 
 

Кошти, які надходили з державного бюджету за загальним фондом, 

використані відповідно до їх призначення.  

Надходження грошових коштів за загальним фондом державного 

бюджету 

Показник Сума коштів 

(тис.грн.) 

2201160 загальний фонд, у т.ч.:  67939,4 

заробітна плата та нарахування  59033,8 

оплата комунальних послуг 5310,7 

стипендії 1806,2 

харчування студентів-сиріт 434,5 

придбання предметів, матеріалів, інвентарю для навчальних та 

господарських цілей, на поповнення гардеробу студентів-сиріт, 

студентських квитків 

1054,3 

придбання літератури  82,5 

Оплата інших послуг крім комунальних 217,4 

2201040  загальний фонд  , у т.ч.: 626,3 

заробітна плата та нарахування 514,7 

придбання матеріалів  73,3 

оплата комунальних та інших послуг 38,3 

2201190  загальний фонд  , у т.ч.: 8175,4 

стипендії 8175,4 

Разом  76741,1 

Складання, розгляд, затвердження та виконання кошторису 

університету здійснювалося відповідно до «Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2002 р. за № 228 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабміну у 

межах загального та спеціального фондів. Загальні кошторисні призначення 

у 2019 році склали  151039,8 тис.грн.  

За звітний період до спеціального фонду університету надійшло коштів 

від наданих платних послуг у сумі 44115,2 тис. грн. та за рахунок інших 

джерел власних надходжень 2402,2 тис.грн., зокрема:  

 36084,3 тис. грн. – від плати за навчання студентів денної та заочної 

форм навчання;  

 39,3 тис. грн. – плата за навчання   у Центрі післядипломної освіти; 

 426,5 тис.грн. - плата за навчання   у Центрі довузівської підготовки; 

 5302,3 тис. грн. – плата за проживання в гуртожитках студентів; 

 698,3 тис. грн.  – плата від торгівельної виручки; 

 207,6 тис. грн. – плата від оренди майна; 

 4,6 тис. грн. –  від реалізації; 

 945,8 тис.грн. – плата за науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи; 

 113,0 тис.грн.- благодійні внески, гранти та дарунки; 
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 2143,1 тис.грн. – відсотки від розміщення тимчасово вільних 

бюджетних коштів на депозитних рахунках.  

Кошти спеціального фонду у 2019 році було спрямовано на:  

 виплату заробітної плати з нарахуваннями – 42650,7 тис.грн.;  

 оплату комунальних послуг – 6717,2 тис.грн.;  

 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1749,7 

тис.грн.;  

 оплату послуг (крім комунальних) – 1076,3 тис. грн.;  

 оплату відряджень – 152,0 тис.грн.;  

 оплату податків, зборів – 326,1 тис.грн.;  

 придбання предметів довгострокового користування – 474,5 тис.грн.  

Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку станом на 

01.01.2020  року склав 19456,4  тис.грн. 

План надходжень до спеціального фонду кошторису за 12 місяців 2019 

року виконаний на 73,2 %, зокрема:  

 надходження плати за послуги, що надаються бюджетними       

установами за їх основною діяльністю, виконано на 69,9 %  (доходи 

недоотримано через зменшення контингенту студентів контрактної  

форми навчання);         

 від додаткової (господарської) діяльності – на 106,9 %;  

- від оренди майна – на 41,5 % (доходи недоотримано через 

відшкодування орендної плати орендарю на підставі зміни орендної 

ставки та за рахунок зменшення доходів через перерахування  ПДВ).   

Для забезпечення стійкого фінансово-економічного становища 

університету ректор вирішував питання повноти надходжень коштів до 

спеціального фонду та їх ефективного використання, не допускав випадків 

виникнення чи зростання дебіторської або кредиторської заборгованості, 

вишукував додаткові, незаборонені законодавством джерела надходжень 

коштів до спеціального фонду, здійснював заходи з удосконалення структури 

університету шляхом оптимізації його структурних підрозділів та витрат на 

їх утримання.  

 

14.  Додержання умов Колективного договору,  Статуту університету 
 

 Сторонами Колективного договору є, з одного боку, роботодавець, в 

особі ректора (в.о. ректора) Харківського національного університету 

будівництва та архітектури, який має відповідні повноваження, з іншого – 

первинна профспілкова організація працівників ХНУБА (ППО ХНУБА), (ст. 

4 Закону України «Про Колективні договори і угоди» та ст. 37 Закону 
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України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), в особі 

голови профспілкового комітету ППО ХНУБА, який представляє інтереси 

трудового колективу університету. 

 Чинний Колективний договір є локальним правовим актом, який 

відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 

«Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права 

та гарантії діяльності», Кодексу законів про працю України (КЗпПУ), 

Житлового кодексу України, Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів 

України, Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і 

підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, 

Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Центральним 

комітетом профспілки працівників освіти і науки України, Регіональної 

угоди між Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації та Харківською обласною організацією Профспілки працівників 

освіти і науки України, інших нормативно-правових актів, Статуту 

Харківського національного університету будівництва та архітектури 

врегульовує виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між 

адміністрацією та трудовим колективом на основі взаємного узгодження 

інтересів сторін.  

 Предметом чинного Колдоговору є законодавчі, нормативні та 

додаткові порівняно з діючим законодавством положення щодо умов та 

оплати праці, соціального та побутового забезпечення працівників 

університету, гарантій, пільг і компенсацій, що надаються адміністрацією, та 

зобов’язання первинної профспілкової організації працівників університету. 

Положення чинного Колдоговору мають пріоритет перед іншими 

нормативними актами університету, які не суперечать його положенням і є 

обов’язковими для виконання як для керівництва університету, так і для всіх 

інших працівників університету незалежно від їх членства у профспілці. 

 Упродовж  2019 року в університеті діяв Колективний договір, 

схвалений конференцією трудового колективу 23 березня 2017 р. на термін 

2017-2020 роки. Протягом 2019 року трудові і соціально-економічні 

відносини між адміністрацією та трудовим колективом, захист прав та 

інтересів працівників університету регламентувались та врегульовувались 

відповідно до чинного Колективного договору. 

 Ректор  (в.о. ректора) і голова профкому звітували двічі на рік  перед 

колективом про виконання Колективного договору, 22 березня та 28 

листопада  2019 року – на конференції трудового колективу. 



47 
 

 Ректор (в.о. ректора), приймаючи рішення щодо управління 

університетом та здійснення його діяльності, постійно дотримується вимог 

Статуту, прийнятого в новій редакції та Закону України «Про вищу освіту», 

Плану розвитку та реалізації основних завдань ХНУБА до 2020 року,  Плану 

діяльності університету на поточний навчальний рік та інших нормативних 

документів. Виконувати заплановане довелося у рамках принципово нової 

нормативної бази, перш за все  це вимоги Закону України «Про вищу освіту». 

З метою впровадження положень цього законодавчого акту відповідними 

структурними підрозділами університету в освітній процес було розроблено 

пропозиції щодо процесу його імплементації, а Вченою радою університету 

затверджено відповідну програму, яка на даний час успішно виконується. 

Зокрема, вже запровадили до застосування низку нормативних документів, 

які дозволяють адміністрації та структурним підрозділам організовувати 

освітню діяльність відповідно до вимог нового законодавства.  

 Протягом 2019 року юридичною службою та профкомом університету 

надавались співробітникам, які працюють у різних структурних підрозділах 

університету, юридичні консультації, зокрема: з трудових питань, а саме: 

щодо укладання трудового договору/контракту, зміни істотних умов праці, 

щодо переважного права на залишення на роботі у разі вивільнення 

працівників (скорочення) у зв’язку із змінами в організації виробництва і 

праці, розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та працівника 

тощо; з питань нової редакції Закону України «Про вищу освіту», а саме: 

права, обов’язки та гарантії науково-педагогічних, наукових і педагогічних 

працівників, робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних 

працівників, щодо повноважень Вченої ради, конференції трудового 

колективу, щодо відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення здобувачів вищої освіти тощо; з житлових питань, а саме: 

житлові права та обов’язки громадян, в тому числі мешканців гуртожитків, 

порядок надання житлової площі в гуртожитках, плата за користування 

житловою площею у гуртожитку, виселення з гуртожитку тощо. 

 На дошці оголошень первинної профспілкової організації працівників, 

на електронному інформаційному стенді та на шпальтах газети 

«Будівельник»  постійно демонструються плакати з інформацією про права 

працівників, передбачені чинним законодавством. 

Забезпечувався постійний контроль за своєчасним введенням у дію 

нормативних документів з питань трудових відносин, організації, 

нормування праці, розподілу навчального навантаження. 

Профком сприяв упередженню виникнення трудових конфліктів, 

здійснювався аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів 
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в університеті. Згідно з Законом України «Про відпустки» в університеті 

надавались усі передбачені види відпусток:  щорічна, додаткова відпустка 

за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка 

за особливий характер праці, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, 

творча відпустка, відпустка для підготовки та участі у змаганнях, відпустка 

у зв’язку з вагітністю та пологами, додаткова відпустка працівникам, які 

мають дітей та  відпустка без збереження заробітної плати  

Відкликання працівника з щорічної відпустки здійснювалася лише за 

його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством 

Щорічно, до встановленого терміну та  за погодженням з 

профспілковим комітетом  затверджуються  і доводяться до відома 

працівників графіки щорічних відпусток. Перенесення відпустки на інший 

строк допускалося в порядку, встановленому чинним законодавством. Поділ 

відпустки на частини здійснювався за письмовою заявою або згодою 

працюючого. 

Надавалися чергові відпустки (або її частини) працівникам 

університету протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-

курортного лікування при наявності путівки.  

Виплачувалася працівникам університету поточна заробітна плата за 

допомогою електронних засобів оплати (банкоматів) двічі на місяць. 

Встановлення доплат і надбавок працівникам університету за 

суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання 

обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної 

роботи та з інших умов здійснювалося на підставі відповідного Додатку до 

Колективного договору.  

Були вчасно розроблені «Комплексні заходи для створення безпеки, 

поліпшення гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого 

рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, 

професійних захворювань і аварій у ХНУБА» між адміністрацією та 

профспілковим комітетом університету. Систематично здійснювалась 

перевірка стану охорони праці на робочих місцях та в навчальних 

приміщеннях відповідно до встановлених норм. Переважно планувались та 

забезпечувались виконання заходів з підготовки університету до роботи у 

зимовий період 2019 року. 

 Невід’ємною частиною Колективного договору ХНУБА є Колективна 

угода між адміністрацією та здобувачами вищої освіти, яких представляє в 

документі первинна профспілкова організація студентів та аспірантів. Згідно 

з цим документом університет забезпечує студентів та аспірантів 

необхідними навчально-методичними посібниками, надає можливість 
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безкоштовного користування університетськими бібліотечними фондами, 

лабораторіями, комп'ютерними класами, спортивними приміщеннями, 

музеєм, електронним читальним залом тощо. Також продовжується 

підтримка та забезпечення ініціативи студентів та аспірантів ХНУБА щодо 

наукових досліджень, наукових розробок та інших видів науково-дослідної 

роботи. 

 Зважаючи на культурне дозвілля молоді, ректорат постійно надає 

підтримку у проведенні традиційних конкурсів та інших заходів - 

«Студентська весна», «Дебют», «Міс університет», що неодмінно свідчить 

про соціально-орієнтований  курс адміністрації університету щодо розвитку 

дозвілля молоді. 

 Щодо умов проживання та харчування студентів зазначимо, що у 

процесі формування плану підготовки ХНУБА до нового навчального року 

та опалювального періоду забезпечується пріоритетне виконання робіт з 

ремонту житлових приміщень та інженерних мереж гуртожитків ХНУБА за 

наявності коштів. Також продовжується робота з організації повноцінного, 

якісного та недорогого харчування для студентів та аспірантів ХНУБА в 

пунктах громадського харчування, які знаходяться на території університету. 

Щодо спортивно - оздоровчої роботи для студентів можна стверджувати, що 

у процесі формування планів підготовки університету до нового навчального 

року передбачаються та проводяться ремонтні роботи спортивних приміщень 

в навчальних корпусах, в гуртожитках, з оновленням їх обладнання. Всі 

студенти мають можливість безкоштовно займатися у двадцяти спортивних 

секціях, що є значним досягненням для університету.  

 В університеті створена і діє рада студентського самоврядування, 

діяльність якої визначена Статутом університету та Положенням. Рада 

студентського самоврядування збирається на чергові засідання не менше 

одного разу на місяць. 

   

15. Захист інформації, що складає державну, службову та комерційну 

таємницю відповідно до Законів України «Про державну таємницю» 

та «Про інформацію» 
 

 Відносини у сфері охорони державної таємниці регулюються 

Конституцією України, Законами України «Про державну таємницю», «Про 

інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-

правовими актами. 

 Суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної 

таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та 

охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки України 
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в університеті регулюються відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю» від 21 січня 1994 року № 3855-XII. 

 Щодо відносин, пов'язаних з віднесенням інформації до державної 

таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її матеріальних носіїв та 

охороною державної таємниці з метою захисту національної безпеки 

України, то на цей час в університеті відповідно до статті 20 Закону України 

«Про державну таємницю» за результатами проведення спеціальної 

експертизи наявності умов, необхідних для провадження діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею, здійснено заходи щодо ліквідації в 

університеті режимно-секретного органу. 

 На цей час в університеті здійснюються необхідні заходи щодо 

виконання та запобігання порушень законодавства у відповідності до Закону 

України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. У 

відповідності з цим Законом в університеті врегульовані відносини щодо 

створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 

охорони, захисту інформації. 

 В університеті здійснюються необхідні заходи щодо виконання та 

запобігання порушень законодавства у відповідності до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI. У 

відповідності до цього Закону в університеті врегульовано порядок 

здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 

знаходиться у володінні університету, та інформації, що становить 

суспільний інтерес. 

 Питання щодо необхідності присвоєння документу грифа «Для 

службового користування» в університеті вирішується виконавцем або 

посадовою особою, яка підписує документ, відповідно до переліку 

відомостей та з дотриманням вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 

 Захист відомостей, що є службовою та комерційною таємницею в 

університеті, здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про 

порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію». 

 Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, 

оброблення, використання та знищення електронних документів з грифом 

«Для службового користування» в університеті здійснюється відповідно до 

вимог Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та інших актів законодавства, що регулює питання роботи з 

електронними документами та питання електронного документообігу.  
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16. Дотримання законодавства, вживання заходів щодо вдосконалення 

управління університетом, зміцнення фінансово-господарської, 

трудової дисципліни 

 

  Управління університетом, його фінансово-господарська діяльність та 

діяльність по зміцненню трудової дисципліни здійснювалась відповідно до 

чинного законодавства, в тому числі згідно із Кодексом законів про працю 

України, Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-

VII із змінами і доповненнями, Законом України «Про освіту» від 5 вересня 

2017 року № 2145-VIII, Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII, постанов Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, інших 

нормативних документів, що регламентують діяльність вищих навчальних 

закладів в зазначених сферах, статуту університету. 

  Так, університетом, у відповідності з Кодексом законів про працю 

України, здійснювались регулювання передбачених Кодексом трудових 

відносин всіх працівників, які сприяли зростанню продуктивності праці, 

поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного 

виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня 

життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому 

перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної 

працездатної людини.  

  Університетом відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

здійснювались правові, організаційні, фінансові заходи, направлені на 

функціонування системи вищої освіти, створювались умови для посилення 

співпраці державних органів і бізнесу з університетом на принципах 

автономії закладу вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом 

з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях. 

  Університетом у відповідності до Закону України «Про освіту» 

здійснювались заходи, що регулюють суспільні відносини, які виникають у 

процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та 

обов'язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього 

права у сфері освіти. 

  Університетом у відповідності до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність» здійснювались заходи, що визначали правові, 

організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової 
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і науково-технічної діяльності, створювали умови для провадження наукової 

і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у 

технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади. 

  За звітний період ректоратом і підрозділами університету вживались 

необхідні заходи та зусилля для забезпечення діяльності університету, 

ефективного використання його майна та фінансових ресурсів. 

  Фінансування університету здійснювалось згідно із затвердженими 

Міністерством освіти і науки України кошторисами загального за 

спеціального фондів державного бюджету України. 

 

17. Забезпечення виконання навчальних планів і програм, дотримання  

структурними підрозділами  штатно-фінансової дисципліни 
 

17.1  Забезпечення виконання навчальних планів і програм 
 

Упродовж звітного періоду ректорат контролював забезпечення 

виконання навчальних планів підготовки фахівців напрямів і спеціальностей 

університету та програм навчальних дисциплін. Для конкретизації 

планування освітнього процесу в університеті розроблено робочі навчальні 

плани підготовки фахівців напрямів та спеціальностей університету на 2018–

2019 та 2019-2020  навчальні роки, які в установленому порядку затверджені 

ректором університету.  

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників 

університету у 2018–2019 навчальному році складало 239168год, у тому 

числі лекційних занять – 35870 годин.  

Для виконання вищезазначеного навчального навантаження 

затверджено 440 ставок (450 штатних працівників) науково-педагогічних 

працівників, що були розподілені між кафедрами університету. Питання 

щодо виконання науково-педагогічними працівниками університету 

навчального навантаження у 2018–2019 навчальному році та стану його 

планування на 2019–2020 навчальний рік затверджувались ректором (в.о. 

ректора). Навчальне навантаження у 2018–2019 навчальному році науково-

педагогічні працівники університету виконали у повному обсязі.  

Упродовж  звітного періоду ректор акцентував увагу завідувачів 

кафедр на необхідності дотримання нормативних вимог під час проведення 

розрахунків навчального навантаження. Наказом від 13.06.2016 №158 Про 

затвердження «Положення про планування роботи науково-педагогічних 

працівників Харківського національного університету будівництва та 

архітектури» були проведені розрахунки навчального навантаження науково-

педагогічних працівників університету на 2019-2020 навчальний рік, 
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встановлені чіткі вимоги до планування навчального навантаження та 

максимальний обсяг навчального навантаження на одну ставку не більше  

600 год. 
 

17.2 Дотримання  структурними підрозділами  штатно-фінансової 

дисципліни 
 

Упродовж звітного періоду ректор (в.о. ректора) контролював 

дотримання структурними підрозділами університету штатно-фінансової 

дисципліни, зокрема здійснював контроль за:  

 встановленням розмірів посадових окладів, надбавок і доплат;  

 кількістю ставок науково-педагогічних та інших працівників;  

 своєчасністю виплат заробітної плати працівникам університету та 

стипендій здобувачам вищої освіти;  

 дотриманням законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної 

плати працівникам за час їх перебування у відрядженні, матеріальної 

допомоги, премій та інших одноразових заохочень;  

 дотриманням законодавства щодо тривалості щорічних і додаткових 

відпусток тощо.  

У 2019 році середньорічна кількість затверджених штатним розписом 

ставок складає 912,33 штатних  одиниць, зокрема за рахунок коштів 

загального фонду утримувалося 533,9 штатних одиниць, за рахунок коштів 

спеціального фонду – 378,43 штатних одиниць. Фактична середньорічна 

чисельність складала 884,42 штатних одиниць, зокрема, 533,42 штатних 

одиниць із загального фонду та 351,0 штатних одиниць зі спеціального 

фонду.  

Виплата заробітної плати здійснюється регулярно двічі на місяць.  

За звітний період усім працівникам університету своєчасно і в повному 

обсязі виплачено заробітну плату, науково-педагогічним працівникам 

виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення та щорічну винагороду 

педагогічним працівникам, студентам – стипендію.  

У звітному періоді індексація заробітних плат працівників університету 

проводилася відповідно до законодавства.  

На виплату матеріальної допомоги для оздоровлення (педагогічним, 

науково-педагогічним працівникам, працівникам бібліотеки) використано 

2900,6 тис.грн.,  на щорічну винагороду педагогічним працівникам – 220,3 

тис.грн. 

На виплату матеріальної допомоги працівникам для покращення 

матеріального становища в межах наявних коштів на оплату праці за рахунок 

спеціального фонду  використано 159,7 тис.грн.  
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Працівникам, які зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими 

умовами праці, здійснювалась доплата, яка за звітний період склала 77,8 

тис.грн.  

На виплату доплат за вчене звання та науковий ступінь використано 

коштів на загальну суму 8624,9 тис.грн.  

Преміювання працівників університету у звітному періоді 

здійснювалося відповідно до Положення про преміювання працівників 

Харківського національного університету будівництва та архітектури 

(додаток 8 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим 

комітетом працівників Харківського національного університету будівництва 

та архітектури на 2017–2020 роки). Загалом на преміювання використано 

241,6 тис.грн. 

 

18. Створення в кожному структурному підрозділі і на кожному 

робочому місці належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих 

законодавством про працю 

 

З метою створення здорових та безпечних умов праці, а також 

дотримання прав працівників, в університеті  проведено наступні заходи: 

 затверджено та введено в дію Положення про систему управління 

охорони праці в університеті, де регулюються всі питання, пов’язані з 

підготовкою, прийняттям та реалізацією управлінських рішень з охорони 

праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;  

 діють в університеті Положення про організацію роботи з охорони 

праці учасників освітнього процесу та Положення про порядок проведення 

навчання і перевірка знань з питань охорони праці; 

  посадові особи, спеціалісти, професорсько-викладацький склад 

пройшли навчання і перевірку знань за відповідною програмою навчання з 

питань охорони праці; 

 забезпечується профілактична дезінфекція приміщень навчальних 

корпусів, гуртожитків та їдалень; 

 постійно здійснюється громадський контроль за дотриманням 

законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов 

праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов; 

 функціонує постійно діюча комісія з охорони праці, яка здійснює 

протягом року навчання та перевірку знань з питань охорони праці та 

пожежної безпеки  працівників університету, які залучаються до виконання 
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робіт в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів, робіт 

з підвищеною небезпекою; 

 навчальні лабораторії, комп’ютерні класи, майстерні та гуртожитки 

забезпечуються плакатами, інструкціями та пам’ятками з охорони праці, 

пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності; 

 закуповуються за рахунок коштів університету медикаменти для 

медичних аптечок; 

 в університеті створена комісія та затверджений порядок проведення 

обстеження будівель і споруд, діє Положення про службу спостереження за 

безпечною експлуатацією будівель, санітарно-технічним облаштуванням, 

комунікаціями водогону і каналізації, теплопостачання, електричними 

мережами; 

 до відома керівників підрозділів вчасно доводяться нові законодавчі 

та нормативно-правові документи з охорони  праці. 

Належно забезпечувався соціальний захист працівників та розвиток 

соціальної сфери університету, а саме: 

 вчасно (два рази в місяць) працівникам виплачувалась заробітна 

плата; 

 забезпечувались безпечні умови праці, здійснювались заходи щодо 

запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням; 

 створений належний рівень медичного обслуговування, 

здійснювались заходи щодо зниження захворюваності студентів та 

працівників університету; 

 вирішуються проблеми забезпечення студентів гуртожитками. 

Колективним договором передбачено розробку, фінансування та 

виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки і гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 

рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 

професійних захворювань, аварій та пожеж, здійснення заходів з охорони 

праці. 

З метою дотримання прав працівників, гарантованих законодавством 

про охорону праці, протягом 2019 року, в університеті відбулись наступні 

заходи: 

 розроблено і затверджено Комплексні заходи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 

гігієни праці і виробничого середовища, запобігання випадкам виробничого 

травматизму, профзахворювань, аварій та пожеж на 2019 рік (Додаток 1 

Колдоговору); 
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 відділ  охорони праці укомплектований штатами; 

 частково доукомплектовані приміщення гуртожитків та навчальних 

корпусів необхідними протипожежними засобами; 

 вчасно проведено (до 15 жовтня) заплановані заходи з підготовки до 

роботи університету в осінньо-зимовий період.  

Згідно з додатком 2 Колективного договору ХНУБА  працівникам, 

зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, за переліком 

видів робіт, професій і посад здійснювалась додаткова оплата до основного 

окладу в розмірі від 4% до 12% та додаткові щорічні відпустки. 

 На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на 

роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих 

температурних умовах, працівники підрозділів забезпечені за встановленими 

нормами спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту (Додаток 1 Колективного договору). 

Протягом року виробничі служби та навчальні лабораторії і майстерні 

забезпечуються мийними та дезінфікуючими засобами (милом, содою та 

іншим) (додаток 11 Колективного договору). 

Протягом року за рахунок коштів університету проведено періодичні 

медичні огляди працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та 

небезпечними умовами праці (Додаток 10 Колективного договору). 

Лікувально-діагностична робота полягає в наданні медичної допомоги 

студентам і працівникам, оздоровленні студентів, проведенні санітарно-

профілактичної роботи, наданні невідкладної медичної допомоги, 

диспансеризації студентів та працівників, у проведенні медичних оглядів. 

Обов’язковим щорічним медоглядам підлягають працівники їдалень, 

гуртожитків та працюючі в шкідливих умовах праці. 

Упродовж 2019 року здійснювався контроль за дотриманням 

законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих та 

належних виробничих і санітарно-побутових умов праці. 

 

19. Виконання показників ефективності використання державного 

майна та його збереження і раціонального використання бюджетних 

коштів, а також показників майнового стану університету, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

19.03.1993р. № 203 

 

За звітний період ректор (в.о. ректора) університету забезпечував 

цільове та ефективне використання державного майна та коштів 

університету.  
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З метою забезпечення стійкого фінансово-економічного становища 

університету, ефективного управління його майном, збереження та 

покращення матеріально-технічної бази структурними підрозділами 

адміністративно-господарської частини університету було використано  

2285,4 тис. грн.  

Упродовж 2019 року університет закупив:  

 комп’ютерного та периферійного обладнання на суму 153,3 тис.грн.;  

 сантехнічних товарів на суму 582,8 тис.грн.;  

 будівельних та господарських товарів на суму  414,0 тис.грн.;  

 електротехнічної продукції на суму 303,8 тис.грн.;  

 бензину моторного та автозапчастин до автомобілів на суму 123,1 

тис.грн.;  

 мийних засобів на суму 32,3 тис.грн.;  

 канцелярських товарів, бланків, марок на суму 208,7 тис.грн.;  

 бланки документів про освіту та додатків до них на 85,0 тис. грн.; 

 та ін. на суму 321,2 тис.грн. 

За рахунок грантів та благодійної допомоги придбано комп’ютерного 

та периферійного обладнання на суму 61,2 тис.грн. 

 

Виконання показників ефективності використання державного майна, а 

також майнового стану університету наведено в таблиці 
№ з/п Показники майнового стану  Одиниця виміру  Фактичне 

виконання 

1  Необоротні активи  
у тому числі: 

тис.грн. 130200,4 

 основні фонди тис.грн. 125567,8 

 інші необоротні матеріальні 

активи  

тис.грн. 4596,1 

 нематеріальні активи  тис.грн. 36,4 

 залишкова вартість тис.грн. 55958,5 

 знос тис.грн. 74241,8 

 капітальні   інвестиції                                                тис.грн. - 

2  Оборотні активи  
у тому числі:  

тис.грн. 1516,1 

 запаси  тис.грн. 1516,1 

 дебіторська заборгованість  тис.грн. - 

 грошові кошти та їх еквіваленти  тис.грн. - 

3  Кредиторська заборгованість  
у тому числі:  

тис.грн. - 

 за товари, роботи, послуги  тис.грн. - 

 розрахунки з підзвітними особами  тис.грн. - 

 перед бюджетами  тис.грн. - 

 перед державними цільовими  

фондами 

тис.грн. - 
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20. Своєчасність розрахунків з підприємствами, установами та 

організаціями, банками та іншими організаціями 

 

Упродовж  2019 р. університет своєчасно та в повному обсязі проводив 

розрахунки з підприємствами, установами, організаціями та банками, які 

обслуговувалися за кошти загального та спеціального фондів.  

Дебіторської та кредиторської заборгованості за розрахунками із 

постачальниками та іншими суб’єктами в університеті немає. 

 

21. Цільове та ефективне використання коштів загального та 

спеціального фонду державного бюджету.  

 

Цільове та ефективне використання коштів загального та спеціального 

фонду державного бюджету забезпечувалось у повному обсязі.  

 

22. Своєчасне і повне внесення платежів, обов’язкових внесків до 

державного бюджету, виконання кошторисів доходів та видатків 

університету, недопущення виникнення заборгованості по 

заробітній платі, за спожиті енергоносії і комунальні послуги та 

дотримання споживання їх у межах доведених лімітів 

 

Упродовж звітного періоду університет здійснював свою діяльність 

винятково в межах бюджетних асигнувань, затвердженого кошторису, плану 

асигнувань загального фонду бюджету,  планів використання бюджетних 

коштів та коштів спеціального фонду кошторису.  

Першочергово бюджетними коштами забезпечувалися видатки на 

оплату праці з нарахуваннями, виплату стипендій студентам, матеріальне 

забезпечення студентів-сиріт,  оплату комунальних послуг та енергоносіїв .  

Керуючись ст. 48 (п.1, 2) Бюджетного кодексу України, університет 

бере зобов’язання та здійснює відповідні видатки за загальним фондом 

бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, а за спеціальним фондом 

кошторису – винятково в межах відповідних фактичних надходжень до 

спеціального фонду, що дає можливість уникнути як кредиторської, так і 

дебіторської заборгованості.  

Заборгованості з виплати заробітної плати, стипендії, оплати 

комунальних послуг за загальним та спеціальним фондах немає. 

Перерахування платежів до бюджету та  державних цільових фондів 

здійснюється своєчасно та в повному обсязі відповідно до вимог 

законодавства.  
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23. Дотримання встановленого законодавством порядку обслуговування 

і використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди 

нерухомого майна, закріпленого за університетом на праві 

оперативного управління, та своєчасність розрахунків за ними 
 

Університет дотримується встановленого законодавством порядку 

обслуговування і використання бюджетних коштів.  

Передача нерухомого майна Університету здійснюється відповідно до 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 

10.04.1992р. № 2270-XII. Станом на 01.01.2020р. укладено 9 договорів 

оренди нерухомого майна  загальна площа за  якими складає  597,9 кв. м.  

Ректор (в.о. ректора) університету забезпечив своєчасність 

відшкодування комунальних послуг та надходження орендної плати, про що 

свідчить сума поточної заборгованості з орендних платежів, яка станом на 

01.01.2020 р. складає 27,1 тис. грн. По відшкодуванню комунальних платежів 

орендаторів поточна  заборгованість  складає  12,0 тис.грн. 

 

24.  Вжиття заходів щодо запобігання проявам корупції та хабарництва в 

університеті 

 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII із змінами і доповненнями, постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.09.2013  № 706 «Питання запобігання та виявлення 

корупції» із змінами і доповненнями, інших нормативно-правових актів з 

питань антикорупційного спрямування  в університеті наказом від 01.11.2013 

№ 327 затверджено Положення про уповноважену особу з питань  

запобігання та виявлення корупції та  наказ по  університету від 01.11.2013  

№ 326 щодо призначення уповноваженої особи з питань запобігання та 

виявлення корупції в університеті – начальника юридичного відділу 

Григор’єва В.В. 

Відповідно до рішення Вченої ради університету від 7 вересня 2018 

року наказом від 13 вересня 2018 року № 223 затверджено «План заходів 

щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, одержання 

неправомірної вигоди у Харківському національному університеті 

будівництва та архітектури на 2018-19 навчальний рік». 

Протягом 2019 року з метою запобігання проявам корупції та 

хабарництва в університет вжито таких заходів:  

 розроблялись та здійснювались заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням в університеті, а також здійснювався контроль за їх 

проведенням; 
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 надавалась роз’яснювальна, методична, консультаційна допомога з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства; 

 здійснювались організаційна та роз'яснювальна роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції із співробітниками університету; 

 здійснювався контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 

виявлення (врегулювання) конфлікту інтересів та сприяння їх усунення, а 

також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень 

ризиків в діяльності працівників університету; 

 забезпечувалось своєчасне подання працівниками університету декларацій 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

 забезпечувалась прозорість вступної кампанії шляхом висвітлення її в 

засобах масової інформації, на сайті університету; 

 надавалась своєчасна, достовірна інформація, яка підлягає наданню 

відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та 

«Про запобігання корупції»; 

 функціонували телефонна лінія довіри і поштові скриньки для скарг та/або 

пропозицій. 

25. Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і 

видатків університету та подання його на затвердження до 

міністерства, а також своєчасне подання фінансової та статистичної 

звітностей та  необхідної інформації про майновий стан університету 
 

Упродовж звітного періоду складання, розгляд, затвердження та 

виконання кошторису у ХНУБА здійснювалися відповідно до «Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2002р. № 228, у межах загального та 

спеціального фондів. Загальні кошторисні призначення у 2019р. склали 151,0   

млн.грн., з них 76,7 млн.грн. – кошти загального фонду Державного 

бюджету, 74,3 млн.грн.- кошти спеціального фонду кошторису.  

Університет своєчасно подає до Міністерства освіти і науки України, 

органів Державного казначейства, статистики та інших державних органів, 

яким законодавством України надане право контролю за відповідними 

напрямами його діяльності, необхідну фінансову, бухгалтерську, статистичну 

звітність та інформацію про майновий стан університету. 
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26. Щорічне звітування перед органами громадського самоврядування 

університету про результати своєї діяльності на займаній посаді 
 

Звітування перед органами громадського самоврядування ректором 

(в.о. ректора)  здійснювалось у новому форматі на загальних зборах 

трудового колективу університету. Про результати своєї діяльності звітували 

проректори згідно своїх посадових інструкцій.  

Звіт про діяльність університету за 2019 рік заслухано та обговорено на 

конференції трудового колективу університету (24.12.2019р., протокол № 3, 

витяг додається). 
 

27. Розвиток матеріально-технічної бази спортивної спрямованості в 

університеті 

 

В університеті постійно приділяється значна увага розвитку фізичного 

виховання та спорту. При цьому враховуються побажання студентів 

займатись тим чи іншим видом спорту та наявною спортивною базою 

університету. 

Практичні заняття з фізичного виховання та тренування збірних команд 

з видів спорту проводяться без залучення арендованих спортивних споруд. 

Матеріально-технічна база навчально-спортивного спрямування 

університету включає: 

- зала для спортивних ігор – 600 м
2
; 

- спеціалізована зала для занять боксом та кікбоксом – 180 м
2
; 

- спеціалізована зала для занять боротьбою (самбо, дзюдо) – 180 м
2
; 

- спеціалізована зала з аеробічної гімнастики та фітнесу – 180 м
2
; 

- спеціалізована зала для занять з пауерліфтингу та атлетичної гімнастики 

– 100 м
2
; 

- спеціалізована зала для занять настільним тенісом - 150 м
2
; 

- тренажерна зала – 80 м
2
. 

 Для проведення занять та тренувань в наявності необхідне 

устаткування, тренажери, які відповідають належним санітарно-технічним 

вимогам. Проведення академічних занять з фізичного виховання та 

тренування збірних команд з видів спорту знаходяться під постійним 

контролем першого проректора з науково-педагогічної роботи та ректора 

університету. 
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28. Реалізація в межах своїх повноважень державної політики в сфері 

фізичної культури та спорту. 

 

Концепція державної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури та спорту на період до 2020 року (Розпорядження№1320 Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2015 р.) є основною для організації занять з 

фізичного виховання та розвитку студентського спорту в університеті. 

Заняття з фізичного виховання обов'язкові і внесені до розкладу на 

період навчання бакалаврів за виключенням останнього семестру. Наявний 

штатний склад викладачів кафедри фізичного виховання забезпечує 

проведення занять та тренувань на високому педагогічному рівні згідно 

робочої програми з фізичного виховання. В кінці навчального року згідно 

графіка проведено обов'язкове оцінювання фізичної підготовленості 

студентів. До складання нормативів було допущено 1251 студент. З них 

високий рівень фізичної підготовленості показали 122 студенти (9,7%); 

достатній рівень фізичної підготовленості підтвердили  586 студентів 

(46,8%); середній рівень показали 526 студентів (42%); низький рівень 

показали 17 студентів (1,3%). 

На щорічному спортивному святі підводяться підсумки спортивних 

змагань. Ректор нагороджує кращих спортсменів і відзначає важливу роль 

фізичного виховання та спорту в житті студентської молоді. 

 

29. Розвиток студентського спорту та спорту високих досягнень. 

 

Студенти-спортсмени університету беруть активну участь в змаганнях 

різного рівня від спартакіади університету, регіональних змагань до першості 

України, Європи, світу. 

Спартакіада університету проводиться з 11видів спорту з участю 

більше 1000 студентів. 

В спартакіаді «Спорт протягом життя» серед ЗВО III-IV рівня 

акредитації Харківської області наш університет представлений у 20 видах 

спорту. В комплексному заліку наш навчальний заклад посів 2 місце серед 

ЗВО II групи. 

Високі спортивні результати в 2019 році були досягнуті такими 

студентами-спортсменами: 

1. Галкін Володимир – 1 місце, чемпіонат України з пауерліфтингу. 

2. Гаргуновська Наталія – 2 місце, чемпіонат України з пауерліфтингу; 

3 місце, чемпіонат Європи; 1 місце, чемпіонат України серед 

студентів. 



63 
 

3. Кравченко Діана - 2 місце, чемпіонат України серед студентів з 

пауерліфтингу. 

4. Макуха Дмитро - 2 місце, чемпіонат України серед студентів з 

пауерліфтингу. 

5. Дудченко Олег - 1 місце, чемпіонат України серед студентів з 

пауерліфтингу. 

6. Костіна Аліна - 1 місце, чемпіонат України серед студентів з 

пауерліфтингу. 

7. Селех Девід - 3 місце, чемпіонат України серед студентів з 

пауерліфтингу. 

8. Великодний Дмитро - 2 місце, чемпіонат України серед студентів з 

пауерліфтингу. 

9. Семко Богдан (викладач) – 1 місце. Міжнародний турнір «Кубок 

Дунаю» з пауерліфтингу; виконав норматив майстра спорту 

міжнародного класу. 

10.  Плотницький Леонід (доцент кафедри ФВ та С) – 2 місце, чемпіонат 

світу серед ветеранів. 

Високі спортивні результати показали кікбоксери університету: 

1. Чемпіонами України з кікбоксингу серед студентів стали Яценко 

Дмитро, Сорокін Андрій, Яценко Артем. 

2. Яценко Дмитро та Яценко Артем стали чемпіонами України з 

кікбоксу. 

3. Яценко Артем – став срібним призером чемпіонату Європи з 

кікбоксу. 

Збірна команда університету зі спортивної аеробіки зайняла II місце на 

кубку Києва в категорії «фанк» та 1 місце в категорії «група». На кубку 

України в м. Запоріжжі 12-15 грудня команда зі спортивної аеробіки зайняла 

III місце в категорії «група». Чемпіонкою України з фехтування на шпагах 

стала Зеленцова Анастасія. 

 

30.  Пріоритетні  завдання на 2020 рік 

 

У наступному 2020 році адміністрація університету вважає за  

необхідне 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. Забезпечення високої якості університетської освіти відповідно до 

правил і стандартів, прийнятих в Європейському просторі вищої освіти.   
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2. Неухильне виконання відповідальними особами  Стратегічного плану 

розвитку університету на 2018-2023 роки. 

3. Забезпечення подальшого виконання плану заходів щодо реалізації 

основних положень Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту»  та 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017р. № 912 «Про 

затвердження критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, 

підтвердження чи позбавлення цього статусу» 

4. Сертифікація системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості). 

5. Забезпечення якості і результативності наукової роботи, шляхом 

розширення напрямів наукової діяльності, збільшення бюджетного і 

позабюджетного фінансування наукових розробок. 

6. Збільшення кількості публікацій у провідних виданнях, включених до 

наукометричних баз даних SCOPUS або  WEB OF SCIENCE. 

7. Входження наукових періодичних видань університету до 

міжнародних наукометричних баз даних. 

8. Забезпечення неухильного виконання усіма учасниками освітнього 

процесу закону України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної». 

9. Ліцензування нових спеціальностей та акредитація освітніх програм 

існуючих спеціальностей. 

10. Проведення активної профорієнтаційної роботи та забезпечення 

прийому на навчання мотивованих і підготовлених студентів і аспірантів, 

збільшення контингенту здобувачів вищої освіти (в т.ч. іноземних громадян). 

11. 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;  

-  активізація роботи  центру з підготовки володіння англійською 

мовою на кваліфікаційному рівні В2 та активізація зусиль викладачів і 

аспірантів для підвищення якості володіння іноземною мовою до цього рівня. 

12. Продовження програми забезпечення рівних умов щодо отримання 

освіти для всіх категорій молоді, в тому числі особам з особливими освітніми 

потребами ( інклюзивна освіта). 
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