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I.

Основні результати діяльності університету за 2014/2015 н.р.

Серед головних напрямів роботи колективу університету були:
підвищення якості і удосконалення змісту освіти; впровадження технологій
дистанційного навчання; інтенсифікація наукових досліджень; розвиток
міжнародного співробітництва; співпраця з роботодавцями, проведення заходів
щодо імплементації норм нового Закону України «Про вищу освіту» в усі види
діяльності університету.
Вченою радою університету розглядався ряд ключових питань, а саме:
–
стан роботи кафедр та науково-дослідних підрозділів з міжнародного
наукового співробітництва та задачі щодо його подальшого розвитку;
–
стан та перспективи розвитку інформаційно-бібліотечного забезпечення;
–
квоти щодо обрання делегатів на Конференцію трудового колективу
університету від структурних підрозділів університету;
–
підсумки прийому до університету у 2014 році, робота приймальної комісії,
факультетів та кафедр з цього питання, правила прийому до університету у
2015 р.;
–
внесення змін та доповнень до статуту університету;
–
вибори голови Вченої ради;
–
затвердження Положення про Вчену раду, регламенту Вченої ради;
–
висунення кандидатів на здобуття Премії Президента України для
молодих вчених;
–
впровадження та забезпечення енергоефективних та енергозберігаючих
технологій в університеті;
–
зміна назви кафедри радіоелектронних пристроїв;
–
результати проведення навчального процесу з використанням технологій
дистанційного навчання у лютому 2015 року;
–
науково-методичне забезпечення навчального процесу на кафедрах факультету
РТ;
–
надання дисципліні «Фізичне виховання» статусу позакредитної
навчальної дисципліни вільного вибору студента;
–
затвердження навчальних планів підготовки фахівців рівнів «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр» 2015 року прийому;
–
підсумки атестації і працевлаштування випускників 2014/2015 н.р.
У зв’язку з набуттям чинності нового Закону України «Про вищу освіту»
в університеті працював комітет з імплементації норм Закону в усі види
діяльності університету. Були розроблені і затверджені Вченою радою
університету наступні нормативні документі з освітньої діяльності:
–
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних
комісій з атестації здобувачів вищої освіти ступенів бакалавр, магістр
(спеціаліст) та форми документів з атестації випускників;
–
Рекомендації з розробки навчальних планів здобувачів ступеню вищої
освіти «бакалавр», «магістр» прийому 2015р., а також робочих навчальних
планів здобувачів ступеню вищої освіти «бакалавр» прийому 2012-2014рр.;
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–
Тимчасове положення про організацію освітнього процесу бакалаврів,
спеціалістів та магістрів в ХНУРЕ;
–
Норми часу для планування й обліку навчальної, навчально-методичної,
наукової, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників
ХНУРЕ;
–
Мінімальний та максимальний обсяги обов’язкового навчального
навантаження викладачів на 2015/2016 н.р.
Планово і вчасно були проведені ліцензійні та акредитаційні процедури.
У 2014/2015 н.р. проліцензовано нову спеціальність 8.04030204
«Інформаційно-комунікаційні технології».
Вперше було акредитовано спеціальність 8.18010013 «Управління
проектами».
Проведено акредитаційну експертизу напрямів підготовки 6.170101
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та 6.170103 «Управління
інформаційною безпекою», а також спеціальностей 8.18010015 «Консолідована
інформація», 7.17010201/8.17010201 «Системи технічного захисту інформації,
автоматизація її обробки», 7.17010101/8.17010101 «Безпека інформаційних і
комунікаційних систем», 7.17010102/8.17010102 «Безпека державних
інформаційних ресурсів», 7.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація».
Висновки акредитаційної експертизи направлені до Акредитаційної комісії
України.
У рейтингах вищих навчальних закладів України Харківський
національний університет радіоелектроніки займає стабільну позицію серед
успішних вищих навчальних закладів України III-IV рівня акредитації.
У рейтингу ТОП-200 в 2015 році університет посів 16 місце серед
200 вищих навчальних закладів України (оцінка міжнародного визнання (ІМВ)
– 8 позиція; оцінка якості науково-педагогічного потенціалу (ІНП) – 11 позиція;
оцінка якості навчання (ІН) – 16 позиція).
За кількістю публікацій і цитувань науково-педагогічних і наукових
працівників ХНУРЕ у наукометричній базі Scopus індекс Гірша станом на
26 березня 2015 р. складав 22 бали (1560 публікацій, 2273 – цитувань), що
відповідає 19 позиції рейтингу університету Scopus.
У рейтингу «Фокус» ТОП-30 кращих вишів України університет посів
24 місце загального рейтингу та 3 місце серед технічних закладів вищої освіти
м. Харкова.
За результатами діяльності у 2014/2015 н.р. Харківський національний
університет радіоелектроніки в категорії «ВНЗ м. Харкова та Харківської
області» Консолідованого рейтингу 2015 р. посів 6 місце серед вищих
навчальних закладів Харківського регіону, 3 місце серед технічних вищих
навчальних закладів Харківського регіону, при цьому значно зменшив свої
позиції в загальному рейтингу з 13 місця (у 2014 р.) на 46 місце.
Консолідований рейтинг 2015 р. було складено за вихідними даними найбільш
авторитетних серед експертів і засобів масової інформації рейтингів вузів:
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«Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», кожен з яких використовує
різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
За активну участь в роботі виставок, які були присвячені вищій освіті в
Україні, науково-технічного потенціалу колективів закладів вищої освіти в
2014/2015 н.р. університет відзначено дипломами і грамотами Міністерства
освіти і науки України, в тому числі: на VI Міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти – 2015» в номінації «Лідер наукової та науково-технічної
діяльності»; ХХVII Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра –
2015»; VII Спеціалізованій виставці з міжнародною участю «Освіта
Слобожанщини та кіберпростір – 2015».
Під час роботи на виставках були встановлені ділові контакти з
Університетом екології та менеджменту (м. Варшава). Відбулися зустрічі
керівництва університету з проректором Університету екології та менеджменту
з міжнародних питань паном Рафалом Возняком (Rafal Wozniak), в ході яких
розглянуті питання взаємовигідного співробітництва.
У 2014/2015 н.р. студенти університету показали високий рівень знань у
Всеукраїнській студентській олімпіаді, збільшивши кількість призових місць з
16 у 2013/2014 н.р. до 21 у 2014/2015 н.р. Студенти ХНУРЕ перемогли у
напрямах – «Радіоелектронні апарати», «Комп’ютерні науки», «Метрологія та
інформаційно-вимірювальні
технології»,
«Інформаційна
безпека»,
«Телекомунікації»;
спеціальностях
–
«Автоматизовані
комплекси
радіоелектронних виробництв», «Комп'ютеризовані системи управління і
автоматики», «Комп’ютерні системи та мережі», «Інформатика», «Системне
програмування»,
«Управління
фінансово-економічною
безпекою»,
«Метрологія, стандартизація та сертифікація»; дисциплінах – «Технічна
діагностика обчислювальних пристроїв та систем» «Проектування видавничополіграфічного виробництва», «Фізика».
Команда студентів-програмістів університету під керівництвом доцента
каф. ПІ Вечура О.С. постійно бере участь у міжнародних олімпіадах з
програмування. У 2014/2015 н.р. команда увійшла в десятку найкращих команд
ближнього зарубіжжя, заволодівши призовими місцями у фіналі Відкритого
Чемпіонату Білорусі у БДУІР (м. Мінськ), Всеукраїнській студентській
олімпіаді з програмування, VIII Міжнародній олімпіаді у сфері інформаційних
технологій «IT-Universe» , фіналі Міжнародного чемпіонату комп’ютерних
талантів «Золотий байт – 2015, XII відкритому чемпіонаті зі спортивного
програмування, Міжнародній олімпіаді в сфері інформаційних технологій ITПланета,
Національному
фіналі
IT-Universe-2014/15,
Конкурсі
«Адміністрування Linux», Конкурсі «Кращий диплом з інформаційної
безпеки». Переможці запрошені на міжнародний фінал до Республіки
Азербайджан.
У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 н.р.
отримано 16 призових місць, в тому числі 3 – перших (2013/2014 н.р. – 18).
Галузевими конкурсними комісіями студенти ХНУРЕ визнані переможцями у
галузях науки – «Радіотехніка», «Інформатика, обчислювальна техніка та
автоматизація», «Інформаційна безпека», «Інформаційні технології»,
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«Інформатика та кібернетика», «Цивільна оборона та пожежна безпека»,
«Охорона праці», «Телекомунікації», «Прикладна геометрія, інженерна графіка
та ергономіка».
1.
Впродовж 2014/2015 н.р. в університеті проводились системні та
комплексні заходи, спрямовані на забезпечення якості освіти, підсилення
міжнародної складової.
1.1 Науково-педагогічні
працівники
університету
протягом
2014/2015 н.р. були запрошені для читання лекцій у вищі навчальні заклади
дальнього зарубіжжя: професор каф. ПМ Кіріченко Л.О. до Університету
Ліннеус (Вакхо, Швеція); професор кафедри ТКС Тітаренко Л.О. – до
Зеленогурського університету (Польща); професор кафедри ШІ Терзіян В.Я. до
Університету м. Ювяскюля (Фінляндія); доцент кафедри ПІ Ткачова Т.С., ст.
викладач кафедри ОРТ Кукуш В.Д. – до Університету Ліннеус (Вакхо, Швеція).
Пройшли наукове стажування за кордоном у 2014/2015 н.р. – доцент каф.
ІНФ Сакало Є.С. в університеті Ліннеус (Швеція), науковий співробітник НДЛ
«Фотоніка» Якушев С.О. в університеті Валенсії (Іспанія), доцент кафедри ПІ
Ткачова Т.С. в Вессекському технологічному інституті (Великобританія),
асистент кафедри ТАВР Резніченко О.Г. в Технологічному Університеті
Техніон (Ізраіль).
Студенти ХНУРЕ в 2014/2015 н.р. проходили навчання та стажування за
кордоном.
ст. гр. БМІ-11-1
Стежка Ю.
Хуачжунський
університет
КНР
ст. гр. БМІ-11-1
Пилипенко Д.
Університет м. Шанхай
КНР
ст. гр. МН-12-1
Вірстюк Н.
Університет мТяньцзінь
КНР
ст. гр. ІНФ-12-1
Толмачова Т.
Університет м. Ганновер
Німеччина
ст. гр. ІНФ-12-1
Астаппєв О.
Університет м. Ганновер
Німеччина
ст. гр.ІПЗм-14-2
Адмін Я.
Університет Ліннеус
Швеція
ст. гр.ІПЗм-14-2
Крот А.
Університет Ліннеус
Швеція
Перед аспірантами та науково-педагогічними працівниками університету
виступив завідувач кафедри теорії напівпровідникових матеріалів та оптики
інженерно-дослідного інституту Шефілдського університету (Великобританія)
з відкритою лекцією «Progress on TERA-MIR Radiation: Materials, Generation,
Detection and Application», присвяченій прогресу в дослідженні ТЕРАвипромінювань.
Компанією Майкрософт Україна було проведено п’ятиденний тренінг для
викладачів з технологій розробки для Mirosoft Azure
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1.2 У 2014/2015 н.р. співробітниками кафедр ПІ, ПЕЕА, АПОТ, ТКС,
ІНФ, ШІ продовжено роботу в рамках восьми проектів програми Темпус.
Кафедрою програмної інженерії виконується наступні проекти.
Проект Темпус 543839-2013-SE-SMHES A Network for Developing
Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine «Створення мережі навчання
впродовж життя у Вірменії, Грузії та Україні». Координатор проекту –
Університет Ліннеус (м. Вакхо, Швеція). В ході робочих зустрічей учасники
визначили основні напрями імплементації LLL (life learning) стратегії в Україні.
Розроблено шляхи досягнення цілей за проектом та стратегія розповсюдження
інформації щодо досягнутих результатів проекту.
Проект
Темпус
530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES
«Інноваційна гібридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з
підприємствами». Координатор – Технічний університет Вільдау, Німеччина).
В рамках проекту в університеті відкрито Центр ІТ аутсорсингу, до роботи в
якому залучені викладачі та студенти старших курсів. Налагоджена співпраця з
університетами та підприємствами України. У червні 2015 р. на базі ХНУРЕ
пройшла конференція за участю усіх партнерів проекту та представники
комерційних компаній. Основні ідеї проекту були розповсюджені в регіоні,
з’явилися потенційні партнери проекту-замовники ІТ аутсорсингових послуг.
Проект
Темпус
530576-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES
«Національна освітня інфраструктура удосконалення інноваційної та
підприємницької діяльності ІТ-студентів». Координатор – університет Ліннеус
(Вакхо, Швеція). В рамках проекту у березні 2015 р. в м. Одеса відбувся
I Всеукраїнський форум інновацій IT-студентів «ІТ-Евріка». Від ХНУРЕ взяли
участь 3 студентські команди від факультетів Комп'ютерних наук і Прикладної
математики та менеджменту.
Кафедрою ПЕЕА виконується проект Темпус 544010-2013-DE-JPHESTrainings in Automation Technologies for Ukraine (Тренінги з технологій
автоматизації для України). Координатор проекту – Університет прикладних
наук м. Дюссельдорф (Німеччина). Протягом навчального року відбулися
зустрічі в університеті CUAS (Австрія), в ході яких прийнято рішення щодо
надання ХНУРЕ у 2015/2016 н.р спеціалізованого обладнання для створення
тренінг-центру з промислової автоматизації на кафедрі ПЕЕА.
Кафедрами АПОТ і ТКС виконуються проекти Темпус зі створення нових
спеціалізацій, а саме «Проектування мікросистем» (Темпус 530785-TEMPUS-12012-1-PL-TEMPUS-JPCR «Розробка навчальних планів для нової спеціалізації:
магістр інженерії з проектування мікросистем». Координатор – Технічний
університет м. Лодзь, Польща) і кібербезпеки (Темпус 544455-2013-SE-JPCR
«Навчання фахівців нового покоління у сфері кібербезпеки: нова магістерська
програма ЄС». Координатор проекту – Технічний університет Блекінге
(м. Карлскруна, Швеція).
Виконується проект Темпус 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUSSMHES «Міжнародна мережа випускників-підприємців». Координатор –
Університет прикладних наук (м. Амстердам, Нідерланди). В рамках проекту
планується проведення заходів, спрямованих на залучення випускників-
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підприємців до Міжнародної мережі, яка сприятиме зміцненню кооперації між
студентами та представниками малого і середнього бізнесу з метою створення
міжнародних START-UP проектів.
1.3 В рамках угоди про співробітництво з університетом Ліннеус
(м. Вакхо, Швеція) за спеціальностями Програмна інженерія, Інформаційні
системи, Мультимедійні системи, Прикладна математика, Радіотехніка
реалізується програма «Подвійний диплом». У 2014/2015 н.р. участь у вивченні
дистанційних навчальних курсів українсько-шведської програми «Android for
java programmers» та «Compiler Construction» взяли 26 студентів ХНУРЕ.
Двоє студентів ХНУРЕ з вересня 2014 р. продовжили навчання у
магістратурі шведського університету.
У березні 2015р. було реалізовано навчальний міжнародний проект
ХНУРЕ з Інститутом інформаційних технологій і менеджменту (ITIN, Франція)
по бізнес-плануванню. У 2014/2015 н.р. в проекті взяли участь 10 студентів
кафедри штучного інтелекту під керівництвом викладача Головянко М. В. В
рамках цього проекту провідні професори університету ITIN прочитали
10 профільних лекцій, а студентами було виконано і представлено до захисту
5 інноваційних проектів. Захист проектів відбувся в режимі багатоточкової
конференції за участі представників університету Ювяскюля (Фінляндія).
1.4 Для удосконалення практичної складової підготовки фахівців у
галузі автоматизації виробництва налагоджено контакт з фірмою Siemens PLM
Software. Фірма фінансує Академічну програму Go PLM, за рахунок якої було
оновлено програмне забезпечення в лабораторії «Системи автоматизованого
проектування» (кафедра ТАВР). Разом з цим кафедра уклала міжнародну угоду
про співробітництво з фірмою Аutodesk inc, що дало можливість отримати
безоплатне ліцензійне програмне забезпечення та відкрити на кафедрі Центр
освіти Аutodesk.
Для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
університету у 20142015 н.р. було започатковано співробітництво з компанією
Hewlett-Packard. Навчання за програмою HP ATA проходили 30 викладачів
різних кафедр університету.
1.5 Чисельність громадян іноземних держав, що здобувають освіту в
ХНУРЕ у 2014/2015 н.р. становила – 1323 осіб (2013/2014 н р. – 1567), це –
громадяни, які навчаються за програмою підготовки до вступу у ВНЗ, студенти
денної і заочної форми, аспіранти і слухачі післядипломної освіти. Контингент
слухачів ФНІГ у 2014/2015 н.р. – 235 (2013/2014 н.р. – 311 осіб). Окремо
контингент студентів з числа громадян іноземних держав складав в
2014/2015 н.р. – 1061 осіб (2013/2014 н.р. – 1225). Іноземною мовою навчалося
415 осіб (2013/2014 н.р. – 478 осіб).
В Центрі навчання студентів іноземною мовою навчалося 315 студентів з
42 країн світу (2013/2014 н.р. – 340). Підготовка фахівців здійснюється за
освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за напрямами –
«Комп’ютерна інженерія», «Економічна кібернетика», «Біомедична інженерія»
та спеціальностями – «Комп’ютерні системи та мережі», «Економічна
кібернетика», «Біомедична інженерія».
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У Відділенні навчання іноземною мовою (ВНІМ) факультету ТКВТ
здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями
«бакалавр», «магістр» напряму «Телекомунікації» та спеціальністю
«Телекомунікаційні системи та мережі» та «Адміністративний менеджмент у
сфері захисту інформації». Контингент студентів ВНІМ у 2014/2015 н.р. становив –
100 осіб (2013/2014 н.р. – 138).
1.6 У червні 2015 р. Харківський національний університет
радіоелектроніки відвідала Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Албанія в Україні пані Шпреса Курета. В ході зустрічі обговорювалися
проблеми освіти в Албанії і в Україні, були розглянуті перспективи можливої
співпраці між вищими навчальними закладами Республіки Албанія і
університетом. Також розглядалося питання щодо обміну студентами та
викладачами, можливість отримання подвійних дипломів. Пані Посол відвідала
навчальні лабораторії кафедри ТКС, де мала можливість поспілкуватися зі
студентами та викладачами. Також пані Ш. Курета відвідала НІЛ
відеокомунікаційних технологій та систем..
1.7 Факультетом
навчання
іноземних
громадян
проведено
ІV Міжнародну науково-методичну конференцію іноземних студентів «Мова в
полікультурному світі, розвиток міжнародної освіти» (травень 2015 р.). В
роботі конференції взяли участь 211 учасників з 33 країн: Азербайджану,
Алжиру, Анголи, Афганістану, Білорусі, Бразилії, Бурунді, В'єтнаму, Єгипту,
Йорданії, Іраку, Ірану, Ємену, Казахстану, Камеруну, Кенії, Китаю, Конго,
Лівану, Лівії, Малі, Марокко, Молдови, Монголії, Нігерії, Республіки Корея,
Росії, Сирії, Туркменістану, Туреччини, Уганди, Узбекистану, України. В ході
роботи конференції були розглянуті напрями гуманітарної та фундаментальної
підготовки іноземних громадян у закладах вищої освіти, піднято питання
культурних та національних цінностей країн.
2.
Важливу роль в підготовці фахівців відіграє здійснення цільової
підготовки студентів на замовлення підприємств, створення спільної з
роботодавцями навчально-лабораторної бази.
2.1 В ХНУРЕ проводився значний комплекс робіт щодо розвитку ІТосвіти в Україні. Впродовж багатьох років продовжується співпраця з
передовими ІТ-компаніями Харкова. Завдяки налагодженому контакту з
роботодавцями в університеті відкрито більше 10 спеціалізованих
комп’ютерних класів.
У 2014/2015 н.р. відбувся перший круглий стіл, присвячений оптимізації
навчальних дисциплін альтернативної підготовки «Game Technology», який
було організовано і проведено кафедрою Програмної інженерії. Учасниками
круглого столу були викладачі кафедр ПІ і МСТ. Експертами – представники
компаній, які спеціалізуються на комп’ютерних іграх, таких як iLogos, Nika
Entertainment, Gameloft та Devion Team.
Під час зустрічі обговорювалися питання щодо оптимізації дисциплін
присвячених розробці комп’ютерних ігор, ігрової графіки та інтерактивного
медіа, а також Game-дизайну та ігровій аналітиці. Для підвищення якості і
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актуальності підготовки студентів, враховуючи думку експертів-представників
компаній, деякі навчальні дисципліни будуть оновлені.
Крім цього, предметом обговорення стало створення в 2015/2016 н.р. на
базі кафедри Програмної інженерії спеціалізованої навчальної лабораторії
Game Dev Lab.
У 2014/2015 н.р. в навчальний процес були введені нові спеціалізовані
навчальні лабораторії, створені за сприянням компаній-партнерів університету.
На кафедрі РТІКС за сприянням фірми «Global Logic» відкрився навчальний
клас «Інформаційно-комунікаційних технологій», на кафедрі штучного
інтелекту – навчальний клас компанії «Epam Systems».
2.2 Впродовж п’яти років на базі лабораторії «Бізнес-Інкубатор»
проводиться навчання на безкоштовних курсах, організованих компаніями:
Epam Systems, Nixsolutions, Sigma Software, GlobalLogic, Infostory на QA, QA
Automation, JAVA, JAVA- script, . NET, C #, С + +, Android, iOS та інші.
З початку 2014/2015 н.р. протягом 2-4 місяців проводився набір на
безкоштовні курси та підготовку студентів до рівня, необхідного компаніям.
Більше 60 студентів проходили стажування в компаніях: Epam Systems - 28
чол., Nixsolutions - 15 чол., Infostory - 10 чол, Sigma Software – 8 чол.
Компанією Gameloft протягом 2 місяців було проведено навчання за
курсом «Програмування відеоігор С++», було відібрано 30 студентів, з них 12
отримали сертифікати, а працевлаштування в компанії було запропоновано
4 студентам старших курсів.
2.3 За участі компаній Nix Solutions, Sigma Software, Infostroy, Філіп
Морріс Україна, Gameloft, Zfort в університеті було проведено захід «Місяць
кар’єри». Відбулися презентації ІТ-компаній, які відвідала велика чисельність
студентів ХНУРЕ.
Компанією Zfort Group проводилась екскурсія «Один робочий день в
компанії», такий захід рік від року стає традиційним. Цього року на екскурсію
прийшли 60 студентів. Серед студентів компанія організувала конкурс, за
результатами якого 5 студентів, що найкраще виконали тестове завдання,
отримали сертифікати Zfort Group.
В цілому за Місяць-Кар’єри було відібрано 190 студентів для
проходження літньої практики з можливістю подальшого працевлаштування.
2.4 У березні 2015 р. проводився XI Міжрегіональний ярмарок вакансій
«Молодий фахівець ХХІ століття». В період підготовки до Ярмарку вакансій
обласним центром зайнятості при інформаційній підтримці сайту «Робота в
Харкові» було проведено тренінги з працевлаштування. Ці тренінги відвідало
понад 250 студентів, які надали свої позитивні відгуки та отримали навички зі
складання резюме та ефективного підбору вакансій.
В рамках ярмарку вакансій було проведено 15 круглих столів між
представниками підприємств та випускаючих кафедр, де детально обговорено
зміст кожної дисципліни навчального плану за усіма напрямками підготовки
фахівців. Було сформовано подальшу стратегію розвитку спеціальностей, а
також продовжено обговорення рекомендацій щодо введення додаткової
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цільової підготовки студентів на замовлення підприємств із подальшим їх
працевлаштуванням.
В ярмарку вакансій взяли участь 40 провідних компаній м. Харкова,
області та інших регіонів України. Студенти та випускники університету
отримали вичерпну інформацію від представників компаній-роботодавців,
мали можливість пройти співбесіди та тестування, залишити резюме,
ознайомитися з технологіями пошуку роботи, поточними тенденціями ринку
праці, підібрати місце практики або перше робоче місце. Також вони мали
можливість задавати питання, цікавитися можливістю працевлаштування,
оплатою праці, умовами кар'єрного зростання, залишити свої дані в надії на
подальшу співпрацю. Ярмарок вакансій відвідали не лише старшокурсники, а й
студенти молодших курсів університету з метою більше дізнатися про
можливість влаштуватися на роботу за обраною професією в майбутньому.
Ярмарок проводився за підтримки генерального партнеру – компанії
NixSolutions Ltd, партнерів Zfort Group, G5e, EPAM Systems, Jabil, Sigma
Software, Infostroy, Ciklum, інформаційного партнеру – «Робота в Харкові».
Щороку відділ практики «Центр-кар’єра» знаходить контакт з новими
компаніями і поповнює базу договорів про співпрацю. Це дає можливість
підвищити рівень підготовки фахівців та розширити базу компанійроботодавців.
3.
Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній
основі є пріоритетним завданням науково-педагогічного колективу
університету.
3.1 З метою розширення впровадження технологій дистанційного
навчання в університеті та відповідно до рекомендації МОН України (лист від
12.08.2014р. № /9-409.) і наказу ректора №265 від 01.10.2014 р. центром
технологій дистанційного навчання було проведено роботу із завідувачами
кафедр по узгодженню та наданню в ЦТДН переліку навчальних дисциплін, які
викладалися у лютому 2015 р. студентам 1-5 курсів за допомогою дистанційних
технологій, а також списки викладачів і студентів, для навчання в
дистанційному режимі. Дані були отримано від усіх кафедр, ЦНСІМ та ФНІГ.
Проведено 35 навчальних семінарів з використання дистанційних
технологій у навчальному процесі для викладачів усіх кафедр факультетів, в
яких взяли участь понад 200 викладачів.
Забезпечено методичну, технічну та організаційну допомогу викладачам
для
подання
навчально-методичних
матеріалів
на
веб-сайт
http://dl.kture.kharkov.ua та для проведення пробних занять.
У лютому 2015 р. було проведена заміна частини аудиторних занять для
студентів денної форми навчання на дистанційні з використанням сервера
ЦТДН, технічним і методичним супроводом з боку співробітників ЦТДН. У
межах
цього експерименту було створено 4700 студентських та
500 викладацьких облікових записів у системі дистанційної освіти «Moodle».
Створено 760 дистанційних курсів за заявами кафедр та навчальних центрів
університету: ШІ – 23 , ПЕЕА – 16, ОРТ – 20, ВМ – 11, ІУС – 15, МЗ – 40, ПІ –
18, ПМ – 39, МСТ – 35, АПОТ – 9, ЕК – 21, СІ – 4, СТ – 36, ТКС – 61, БІТ – 24,
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БМІ – 17, МВТ – 26, ЕОМ – 29, РЕП – 16, ФОЕТ – 17, ТАПР – 19, РЕС – 15,
ІНФ – 26, МП – 9, ПН – 5, МЕПП – 26, ЦНСІМ – 93, Філософії – 18, ОП – 7,
Українознавства – 8, Фізики – 11, Іноземних мов – 7, ВНІМ – 38.
Під час проведення занять з використанням технологій дистанційного
навчання протягом 2 тижнів на сайті було зареєстровано майже 2 млн
відвідувань.
3.2 У 2014/2015 н.р. продовжено сертифікацію дистанційних курсів.
Проведено 7 підсумкових експертиз, за результатами яких були видано
сертифікати кафедрам: ТАВР – 3, МЕЕПП – 1, ІУС – 1, ПЕЕА – 1, АПОТ – 1.
3.3 ХНУРЕ одним з перших ВНЗ України приєднався до програми
Enrollment for Education Solutions (EES), яка була започаткована рамковою
угодою між Майкрософт Україна та МОН України. Ця програма дає змогу усім
викладачам та співробітникам використовувати ліцензійне програмне
забезпечення (включаючи Офіс 365) на усіх комп’ютерах університету.
3.4 У травні 2015 року відбулося вручення сертифікатів школярам
комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-виховний
комплекс» Харківської обласної ради. Проект «Дистанційне навчання
школярів» виконувався університетом четвертий раз поспіль за фінансової та
організаційної підтримки міжнародної компанії AHMAD TEA LONDON. Учні
10-х та 11-х класів у дистанційному режимі проходили навчання на сервері
ЦТДН з предметів «Практична інформатика» (каф. ПІ) та «English with Fun»
(каф. ІМ).
3.5 Для створення умов вивчення студентами англійської мови як мови
міжнародного академічного спілкування та для досягненням випускниками
університету рівня В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти та, керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки
України з організації вивчення гуманітарних наук, в навчальних планах
здобувачів ступеню вищої освіти «бакалавр» прийому 2015 р. збільшено
аудиторне навантаження з вивчення іноземної мови до 70 академічних годин на
рік (тобто 2 години на тиждень).
3.6 Згідно з наказом МОН України від 26.01.2015 р. №47 «Про
особливості формування навчальних планів на 2015/2016 н.р.», листу МОН
України від 11.03.2015 р. №1/9-120 «Про організацію вивчення гуманітарних
дисциплін» були розроблені та затверджені рішенням Вченої ради університету
рекомендації з розробки навчальних планів здобувачів ступеню вищої освіти
«бакалавр», «магістр» прийому 2015р., а також робочих навчальних планів
здобувачів ступеню вищої освіти «бакалавр» прийому 2012-2014рр.
3.7 В університеті ведеться постійна робота із забезпечення
ефективного підвищення кваліфікації та стажування НПП відповідно до статей
57–59 Закону України «Про вищу освіту» як складової системи забезпечення
якості вищої освіти (ст.16 Закону) з урахуванням сучасних вимог щодо
впровадження у навчально-виховний процес і наукову діяльність новітніх
технологій та підвищення ефективності співпраці з підприємствами.
Науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять
стажування у наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за
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кордоном. Звітного навчального року підвищили кваліфікацію 113 викладачів
(минулого року – 124), у тому числі:
5 викладачів підвищили свою кваліфікацію за кордоном;
17 викладачів одержали сертифікати від підприємств та установ;
91 викладач пройшов стажування в інших університетах і науководослідних інститутах, на підприємствах Харкова;
Крім того, 63 викладачів інших навчальних закладів освіти м. Харкова та
області пройшли стажування на кафедрах ХНУРЕ.
3.8
Одним з головних завдань колективу університету є створення
сучасних підручників, посібників, довідників, словників.
Останніми роками автори ХНУРЕ підготували декілька підручників, які
використовуються у навчальному процесі та отримали широке визнання у
науково-педагогічному середовищі серед студентів, аспірантів та викладачів
ВНЗ Харкова та України.
Поточного навчального року Комітетом з державних премій України
комплект підручників для студентів ВНЗ: «Основи виробництва електронних
апаратів», «Технологія міжз’єднань електронної апаратури», «Введення в
мікросистемну техніку та нанотехнології» авторів Невлюдова І.Ш.,
Палагіна В.А. рекомендовано до присудження Державної премії України в
галузі науки і техніки 2014 р.
3.9 У звітному періоді було сплачено та подовжено доступ до
бібліографічної реферативної БД Scopus (понад 50 млн записів), що індексує
понад 20 тис. назв наукових видань. Співробітники Бібліотеки постійно
проводять тренінги та консультації з методики роботи в наукометричних БД та
правил розміщення публікацій у міжнародних наукових часописах. У рейтингу
ВНЗ України (станом на 26 березня 2015р.), який оприлюднюється у ресурсі
«Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus», за
показниками Scopus у ХНУРЕ визначено 19 місце. При здійсненні загального
моніторингу спостерігається публікаційна активність науково-педагогічних
працівників університету: 1563 відображених статей та 2273 цитувань на
червень 2015р. проти 1459 статей та 2104 цитувань у серпні 2014 р.
3.10 У 2014/2015 н.р. стосовно викладачів, строк дії контрактів у яких
закінчився, було проведено соціологічне опитування студентів «Викладачлектор очима студентів». Було проанкетовано студентів 98 академічних груп в
осінньому семестрі та 147 груп у весняному семестрі. Отримано інформацію
щодо викладання 430 дисциплін. Інформацію щодо думки студентів про
діяльність викладачів надано деканам і завідувачам кафедр для своєчасного
реагування.
Результати анкетування були обговорені на засіданнях кафедр і
розглядалась доцільності продовження контрактів з викладачами кафедр, які
отримали оцінки нижче задовільного рівня. Контракти з цими викладачами
укладено на один рік.
Продовжується робота з впровадження нової системи моніторингу думки
студентів щодо якості освіти в ХНУРЕ, розроблено новий інструментарій
соціологічного анкетування.
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Протягом навчального року проведено 230 індивідуальних психологічних
консультацій для студентів, аспірантів та співробітників університету, що
посприяло повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку
студентів, створенню умов для формування мотивації до самовиховання і
саморозвитку, навчальної і наукової діяльності та підвищенню загального фону
психологічного благополуччя. Проведено 15 консультацій для студентів, які
проживали у зоні АТО. Здійснено консультаційну роботу для працівників
деканатів, кураторів груп, які працюють зі студентами цієї категорії.
Проведено 9 психологічних тренінгів (тренінг особистісного зростання, 4
тренінги ефективної комунікації, тренінг навичок ефективних переговорів,
тренінг навичок мотивації, 2 тренінги ораторського мистецтва).
Співробітники соціально-психологічної служби взяли участь в
міжнародній програмі Соціологічної асоціації України, присвяченій вивченню
академічної культури студентської молоді. В рамках програми співробітники
служби здійснили соціологічне анкетування 60 студентів та 12 викладачів.
Проведено експертизи соціологічних методик для різних підрозділів
університету.
3.11 В рамках експерименту МОН України щодо організації
інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами (наказ МОН
України від 24.04.2012 р. № 512) у 2014/2015 н.р. було розроблено методику
роботи
зі
студентами-інвалідами
різних
нозологій.
Проводилася
профорієнтаційна і консультативна робота зі студентами та викладачами
університету.
Соціально-психологічною
службою
було
проведено
29 діагностичних процедур. 2 психологічних тренінги, 18 індивідуальних
психологічних консультацій для студентів з особливими освітніми потребами.
Співробітники відділу по роботі зі студентами з особливими потребами
взяли участь у наукових конференціях та семінарах, які проводилися при
підтримці Міністерства освіти та науки України і Міністерства соціальної
політики, а саме:
– II Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми
ортопедагогіки та ортопсихології» (м. Київ);
– Всеукраїнському семінарі «Роль навчально-реабілітаційних центрів у
створені регіонального та корекційно-реабілітаційного простору для дітей з
особливими освітніми потребами» (м. Київ);
– Всеукраїнському семінарі «Медична допомога дітям та батькам, що
навчають та виховують дітей з порушеннями психофізіологічного розвитку, в
умовах інклюзивої форми навчання» (м. Київ).
Спільно з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна у
листопаді 2014 р. була проведена Всеукраїнська науково-практична
конференція «Соціокомунікаційні та медико-соціальні чинники адаптації осіб з
особливими потребами в системі інтегрованої освіти». У конференції взяли
участь представники навчальних та інших закладів багатьох областей України,
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Київського
університету ім. Т.Г. Шевченка, Національного університету «Львівська
політехніка», харківських ВНЗ та інших.
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3.12 Центром гендерної освіти ХНУРЕ у 2014/2015 н.р. продовжено
роботу над довгостроковим проектом «На шляху до гендерночутливого ВНЗ»,
який був підтриманий Харківською обласною державною адміністрацією,
обласним гендерним ресурсним центром та фондом Ф. Еберта. З метою
реалізації проекту розпочата робота над його головною частиною «Гендерний
аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних прав та можливостей жінок
та чоловіків в освітній сфері».
Центром були проведені чотири науково-практичні конференції:
«Гендерні проблеми сучасної освіти»; «Гендерне насильство: між звичаєм і
злочином»; «Гендер, стать і влада»; «Гендерні проблеми чоловіків». Студентиволонтери центру стали переможцями конкурсу на участь у 11 Міжнародних
форумах, конференціях та школах-тренінгах, у тому числі в World Forum for
Democracy 2014, Strasbourg, France, 31 October – 6 November 2014 та
International Training "EMPOWERING WOMEN IV: Youth work for young
women entrepreneurship" by SALTO-YOUTH, Euromed Resource Centre,
Erasmus+ and Turkish National Agency. (34010 Istanbul, Turkey) 26 October 2014
– 31 October 2014.
Студенти-волонтери гендерного центру стали переможцями у
Всеукраїнському конкурсі зі створення логотипу Мережі осередків гендерної
освіти ВНЗ України, у обласному та міському конкурсах соціальних плакатів
до Дня матері «Від миру в родині до миру в Україні», конкурсі на створення
унікального образу листівки до Міжнародного жіночого дня, отримали
дипломи і грамоти Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської
міської ради та Обласного гендерного ресурсного центру.
Студенти усіх факультетів взяли участь у міжнародній акції «16 днів
проти насильства». В рамках заходу було організовано 5 засідань дискусійного
клубу «Скажи ні насильству», виставку плакатів, фото и відео матеріалів з
тематикою «СТОП – НАСИЛЬСТВУ!».
Разом з фондом Ф. Еберта та Всеукраїнською мережею центрів гендерної
освіти
була
організована
Всеукраїнська
школа-творча майстерня
«Впровадження гендерних підходів в систему вищої освіти» за участю
осередків гендерної освіти ВНЗ України.
3.13 Протягом 2014/2015 н.р. на базі відділу ВТЗН «Телевізійний центр»
студенти університету набували знань, умінь і навичок телевізійних фахівців:
відео-оператора, відео-монтажера, журналіста, режисера, сценариста, диктора.
На початку навчального року було проведено новий кастинг, в якому
взяли участь 110 студентів університету. Метою кастингу було виявлення
творчих та технічних здібностей студентів, з’ясування їх інтересів і вподобань
задля більш ефективного розвитку їх здібностей у студентському телебаченні.
В особистих медіа-проектах студенти висвітлювали актуальні проблеми
студентства, найважливіші події суспільного життя університету. За
2014/2015 н.р. вийшло більше 120 студентських медіа-публікацій. Студентські
медіа роботи розміщуються – на сайті університету в розділі «Медіагалерея»;
соціальних мережах (ВКонтакте на паблікі «NURE_TV», Facebook, Twiter);
власному медіа-каналі «NURE_TV» на Медіасервісі Youtoobe; плазмової панелі
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в холі університету; інформаційному та розважальному порталі - Харківський
ПОРТАЛ.
Медіапроекти студентів університету публікуються в різних спільнотах
м. Харкова соціальній мережі ВКонтакте (наприклад ролик ZIP-квест був
опублікований в 5 спільнотах, Харків Live -120000 передплатників, Харків City
- 100 тисяч передплатників, і мав рейтинг переглядів більше 10 тисяч, ролик
Студентське телебачення. «Про это…», більш 30 тисяч). Підвищена увага до
ребрендингу студентського телебачення ХНУРЕ – створений власний логотип і
фірмова відео-заставка.
Вісімнадцять відео робіт були представлені у конкурсах і фестивалях
кіно, а саме на: Фестивалі аматорського кіно «Мотор – 2015», Міжнародному
Чемпіонаті комп’ютерних талантів «Золотой байт - 2015» у номінацію Short
Movie (короткометражне кіно), Міському конкурсі художньої самодіяльності
«Студентська Весна 2014», Всеукраїнському конкурсі «Кіно під зорями»,
Фестивалі студентських медіа-проектів «Золоте курча», Міжнародному
конкурсі тримірної графіки та анімації «Перспектива», Міжнародному конкурсі
тримірної графіки та анімації «Перспектива» у номінації «Візуальні ефекти».
Значна увага приділялася встановленню двосторонніх контактів з
різними медійними організаціями та компаніями України. Студентське
телебачення ХНУРЕ у 2015 році увійшло до Всеукраїнського Студентського
медіа клубу, а також подано заявку на вступ до Асоціації молодіжних ЗМІ
України. Два співробітника відділу стали членами Національної спілки
журналістів України та подали заяви до вступу до Міжнародної спілки
журналістів.
4.
Протягом
навчального
року
проводилася
системна
робота
з
профорієнтації
і
піднесення
іміджу
університету
радіоелектроніки
серед
учнів старшої школи, коледжів і технікумів
Харківського регіону. Під час проведення днів відкритих
дверей демонструвалися виставки науково-технічної творчості студентів
ХНУРЕ. У лютому 2015 р. на базі університету пройшов обласний етап
Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій.
В 2014/2015 н.р. було проведено ІІІ Чемпіонат з комп’ютерних ігор
«NURE challenge III». У червні-серпні 2015 р. для різних вікових категорій
школярів буде організована Літня школа з робототехніки.
5.
На базі ХНУРЕ у 2015 р. було проведено пробне зовнішнє
незалежне оцінювання, а також основну сесію зовнішнього незалежного
оцінювання з шести предметів – українська мова і література, англійська мова,
математика, біологія, фізика, хімія. Тестування пройшло без зауважень зі
сторони громадських і контролюючих органів.
6.
У 2014/2015 н.р. університет брав участь у 12 наукових виставках
(у тому числі 5 – міжнародних, 5 – національних, 2 - регіональних), на яких
було представлено біля 200 експонатів (наукові розробки та програмні
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продукти) для демонстрації наукових досягнень університету. Отримані
дипломи переможців за 1-3 місця, грамоти за активну участь у міжнародних та
всеукраїнських виставках.
Протягом 2014/2015 н.р. Харківський національний університет
радіоелектроніки організував та провів 27 міжнародних наукових заходів.
Серед яких щорічний XІХ Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка
та молодь у XXI сторіччі», в рамках якого проведено 12 міжнародних
тематичних конференцій. На XІХ Міжнародний молодіжний форум надійшло
близько 1100 тез доповідей з 48 вищих навчальних закладів і установ України,
а також з 7 установ СНД та дальнього зарубіжжя від молодих науковців,
аспірантів і студентів. На Форум прибули студенти, аспіранти та молоді вчені з
Харкова, Одеси, Краматорська, Києва, Житомира, Вінниці, Севастополя,
Львіва, Ульяновська (РФ). В роботі Форуму взяли участь студенти-іноземці,
які навчаються в ВНЗ України з Китаю, Лівану, Марокко, Анголи, Алжиру,
Азербайджану, Туркменістану, Іраку, Судану, Туреччини, Бразилії, Кот
д`Івуару, В’етнаму, Монголії, Йорданії, Тунісу, Казахстану, Узбекістану,
Камеруну, Ірану, Нігерії, Мадагаскару, Конго. В рамках Форуму проводилась
Виставка технічної творчості молоді, на якій демонструвалися понад
100 експонатів, як програмні продукти, так і технічні розробки.
Також було проведено 5-й Міжнародний радіоелектронний форум
«Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку», в рамках якого
були проведено 8 міжнародних тематичних конференцій, науково-практичний
семінар та круглі столи. На Форум надійшло близько 400 доповідей з 10 країн
23 міст. Безпосередню участь у роботі Форуму прийняли понад 700 учасників.
На конференції Форуму, які проводилися на базі ХНУРЕ, було заявлено
близько 300 доповідей з 8 країн: Україна, Росія, Білорусь, Польща,
Великобританія, Німеччина, США, Саудівська Аравія.
Учасниками Форуму відзначена висока значущість проведення цього
наукового заходу для соціально-економічного розвитку створення нових
радіоелектронних інформаційних і телекоммунікаційних технологій,
високоефективних електронних приладів та апаратів, впровадження в практику
досягнень в галузі фундаментальних досліджень радіофізики, інформатики,
матеріалознавства, мікро- та наноелектроніки.
7.
На основі розширення досліджень за пріоритетними науковими
напрямами продовжувалась підготовка кадрів вищої кваліфікації через
докторантуру та аспірантуру, чисельність яких досягнуло до 15 та 220
відповідно. У 2014/2015 н.р. у спецрадах університету його співробітниками
захищено 6 докторських та 43 кандидатських дисертацій (у 2013/2014 н.р. 2 та
43 відповідно). У 2015 р. планується підготувати 8 докторантів та 45 кандидатів
наук. Чисельність аспірантів із інших країн: у 2013р. – 28, у 2014 р.- 23, у
2015р. планується до 25 аспірантів.
8.
За результатами виконання держбюджетних НДР науковими
колективами отримані важливі науково-технічні результати, які реалізуються в
багатьох сферах народного господарства на національному та регіональному
рівнях, а також у сферах оборони та безпеки України.
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В межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у 2014/2015 н.р.
університетом розроблені:
– експериментальні зразки компонентів мікросистемної техніки для
виробництв з інтелектуальними властивостями та їх впровадження;
– визначені напрями розвитку, стандартизація , удосконалення, розробка та
впровадження криптографічних систем, включаючи систему ЕЦП;
– системи та технології спостереження, навігації та радіомоніторингу рухомих
об’єктів та зв’язку з підвищеною точністю;
– бази даних розсіяних та потенційних параметрів формування джерел
токсичності на великих площах важкодоступної місцевості;
– оптичні гіроскопи на фотонно-кристалічних волокнах;
– тропосферна система зв’язку сантиметрового діапазону;
– захищена цифрова система передачі інформації «Quadro-M».
9.
Складовою частиною значних наукових досягнень університету є
активні дії щодо науково-дослідної діяльності, розробки науково-технічних та
інноваційних проектів, створення в університеті інноваційних структур.
За даний період слід відмітити такі інноваційні проекти:
– оптичний гіроскоп на фотонно-кристалічних волокнах;
– тропосферна станція сантиметрового діапазону нового покоління;
– захищена цифрова система передачі інформації «Quadro-M»;
– адаптивні системи захисту від завад для сучасних та перспективних
вітчизняних радіолокаторів;
– інформаційно-розрахункова
система
оцінювання
розвідувальних
можливостей систем і засобів радіо – радіотехнічної розвідки;
– бездротова система моніторингу для зовнішніх систем відеонагляду;
– багатозондовий підмикальний пристрій;
– високоефективні концентраторні сонячні батареї космічного призначення на
пласких фоклінах в об'ємних вуглепластикових каркасах;
– автоматизований програмно-апаратний вимірювальний комплекс для
контролю параметрів фотоперетворювачів;
– геоінформаційна аналітична система управління збором твердих побутових
відходів;
– програмно-апаратний комплекс для риноманометричних досліджень
«ОПТІМУС».
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ІІ.

Кадровий склад університету

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Кодексу законів про
працю України і «Положення про порядок обрання та прийняття на роботу
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів освіти третього і
четвертого рівня акредитації», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України №744 від 14.12.2002 р., в університеті трудові відносини
укладалися за строковим трудовим договором та контрактом. За контрактом
працювали в.о. ректора, проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр,
викладачі. Професорсько-викладацький склад обирався за конкурсом
відповідно до затвердженого вищезазначеного Положення та Положення,
затвердженого наказом ректора ХНУРЕ №128 від 09.04.2014 р. Проводився
конкурс у випадках наявності вакантної посади.
У 2014/2015 н.р. навчальний процес в університеті забезпечували
585 науково-педагогічних працівників, серед них докторів наук та професорів –
94, кандидатів наук та доцентів – 378. Характеристику кадрового складу
порівняно з минулим навчальним роком наведено у табл. 2.1-2.4.
Таблиця 2.1 – Кадровий склад університету
Науково-педагогічні працівники та ін. працівники
Науково-педагогічні працівники
(у т.ч. позабюджетні кошти)
Наукові співробітники
Доктори наук, професори
– професорсько-викладацький склад
(у т.ч. позабюджетні кошти)
– працівники НДЧ
Кандидати наук, доценти
– професорсько-викладацький склад
(у т.ч. позабюджетні кошти)
– працівники НДЧ
Учбово-допоміжний персонал
(у т.ч. позабюджетні кошти)
Допоміжний персонал НДЧ
Адміністративно-управлінський персонал
(у т.ч. позабюджетні кошти)
Господарський і обслуговуючий персонал
(у т.ч. позабюджетні кошти)
У цілому
(у т.ч. позабюджетні кошти)

2013/2014 2014/2015
630
184
202
127
116
14
11
410
346
93
64
285
31
39
216
89
638
180
2010
484

585
170
162
94
85
19
9
378
334
91
44
310
27
38
205
78
683
236
1983
511
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Таблиця 2.2 – Якісна характеристика науково-педагогічних працівників
Професорсько-викладацький склад
Заг.кільк.науково-педагогічн.прац.
У тому числі:
докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
Заг. кільк. викладачів з науковими
ступенями та вченими званнями
За віком:
до 30 років
30-39 років
40-49 років
50-59 років
понад 60 років
Заг. кільк. викл. пенсійного віку
пенсійного віку чол.
пенсійного віку жін.
Середній вік викладачів

2013/2014
630

2014/2015
585

116
346

85
334

462

419

59
158
139
96
178
193
132
61
47,95

67
137
140
92
149
160
114
46
48,1

Таблиця 2.3 – Якісна характеристика керівного складу
Керівний склад
Декани, в.о. декана
з них докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
За віком: до 30 років
30-39 років
40-49 років
50-59 років
понад 60 років
Пенсійного віку
Середній вік
Завідувачі кафедр, в.о.зав.кафедри
з них докторів наук, професорів
середній вік
кандидатів наук, доцентів
середній вік
За віком: до 30 років
30-39 років
40-49 років
50-59 років
понад 60 років
Пенсійного віку
Середній вік

2013/2014
10
8
2
0
0
1
5
4
5
57,3
31
25
63,3
6
57,6
0
0
5
4
22
23
62,8

2014/2015
8
4
4
0
0
1
3
4
4
55,8
32
25
64
6
54,8
0
1
7
3
21
22
61,8
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Таблиця 2.4 – Науково-педагогічний потенціал
Доктори наук, професори
Загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників з
урахуванням штатних сумісників
Загальна кількість штатних науково-педагогічних працівників,
які працюють на повну ставку і більше
Кількість докторів наук, професорів, включаючи штатних
сумісників (одна і та ж особа враховується один раз)
Загальна кількість докторів наук, включаючи штатних
сумісників
Кількість докторів наук, які працюють на повну ставку і більше
Загальна кількість професорів, включаючи штатних сумісників
Кількість професорів, які працюють на повну ставку і більше
Кількість докторів наук, професорів, які працюють на повну
ставку, у віці до 50 років включно (одна і та ж особа
враховується один раз)
Кандидати наук, доценти
Кількість кандидатів наук, доцентів, включаючи штатних
сумісників (одна і та ж особа враховується один раз)
Загальна кількість кандидатів наук, включаючи штатних
сумісників
Кількість кандидатів наук, які працюють на повну ставку і
більше
Загальна кількість доцентів, включаючи штатних сумісників
Кількість доцентів, які працюють на повну ставку і більше
Кількість кандидатів наук, доцентів, які працюють на повну
ставку, у віці до 40 років включно (одна і та ж особа
враховується один раз)

III.

Кількість
585
419
85
78
63
71
59
11

334
337
238
245
184
73

Навчальна та науково-методична робота

Забезпечення високого рівня викладання навчального матеріалу,
подальша інтеграція в європейську систему освіти, дотримання державних
стандартів вищої освіти і вимог МОН України – пріоритетне завдання
колективу професорсько-викладацького складу університету.
Навчальна робота здійснюється на 8 факультетах денної форми навчання,
Центрі заочної форми навчання, Центрі післядипломної освіти, Центрі
навчання студентів іноземною мовою. Загальна кількість університетських
кафедр – 32.
Координація науково-методичної роботи в університеті здійснювалася
науково-методичною радою (НМР), відділом організації методичної роботи
(ОМР) та методичними комісіями факультетів. НМР розробляла стратегію
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розвитку навчально-виховного процесу відповідно до нового закону «Про вищу
освіту» та Національної стратегії розвитку освіти в Україні.
На засіданнях НМР обговорювались:
– стан науково-методичного забезпечення навчального процесу, в тому
числі надання рекомендацій до друку підручникам та навчальним посібникам;
– результати проведення Міжнародного радіоелектронного форуму
«МРФ-2014» та задачі колективу університету з активізації науково-дослідної
та інноваційної діяльності;
– підсумки роботи за 2014 р. та плани на 2015 р. «Багатоцільового
геофізичного комплексу для дослідження атмосфери та припливу метеорної
речовини ХНУРЕ»;
– робота Науково-навчального комплексу космічних досліджень
Харківського центру «Інституту космічних досліджень НАНУ – НКАУ» при
ХНУРЕ;
– робота Наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика» і
перспективи інноваційної діяльності університету;
– підсумки проведення Фестивалю науки та перспективи наукової
діяльності в університеті;
– проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і
розробок.
В центрі уваги Вченої ради та НМР перебували проблеми науковометодичного забезпечення (НМЗ) навчального процесу.
Відділом ОМР спільно з науковою бібліотекою створено електронну базу
«Нормативні документи з освітньої діяльності у ХНУРЕ» (доступ з мережі
університету в електронному ресурсі наукової бібліотеки ХНУРЕ
http://libsearch.kture.kharkov.ua/library/?page=460) з метою використання
нормативних документів викладачами університету в навчально-виховному
процесі та методичному забезпеченні навчальних дисциплін.
Відділом ОМР спільно з Центром технологій дистанційного навчання
було здійснено вибіркову перевірку організаційно-методичного забезпечення
навчального процесу за результатами дистанційного навчання (ДН) у лютому
2015 р. Висновки за результатами перевірки такі:
– не усі дисципліни, заявлені для ДН, було забезпечено матеріалами (такі
дисципліни, як правило, не включено до розкладу занять);
– невідповідність методичного забезпечення дисциплін на сайті ДН
фактичному розкладу занять;
– наявність розбіжностей у відомості доручень та фактичному переліку
дисциплін на сайті;
– відмінність у плануванні ДН на різних кафедрах, зокрема таких
показників як загальна кількість годин (ФОЕТ – 110 г.; ОРТ – 132 г., БІТ – 134
г.; ІНФ – 194 г.; ТАВР – 284 г.; МЗ – 300 г.; ШІ – 534 г.) та середня питома
кількість годин на дисципліну (ФОЕТ – 9,2; ОРТ – 9,4; БІТ – 10,3; МЗ – 10,7;
ІНФ – 12; ТАВР – 14,2; ШІ – 31);
– не всі студенти брали участь у виконанні контрольних завдань, тестів
(наприклад, для каф. МЗ, цей показник для 22 різних дисциплін має значення
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від 16% до 95%, у середньому 62%, каф ФОЕТ – від 20% до 90%, у середньому
48%);
– не всі викладачі оцінювали відповіді студентів (наприклад, для каф.
ОРТ журнал оцінок заповнено лише для 2-х з 14 дисциплін, для каф. ФОЕТ – 3х з 12-ти, у той же час на каф. МЗ цей показник наближається до 100%).
В університеті запроваджуються заходи для підвищення ефективності
методичної та організаційної роботи викладачів. Зокрема, у зв’язку з
необхідністю обліку роботи викладачів, які працюють на факультет навчання
іноземних громадян (ФНІГ), наказом ректора введено в дію перелік основних
видів роботи викладачів кафедр ФНІГ з нормами часу на їх виконання
(складання багатомовного словника, керівництво викладачами стажерами з
інших ВНЗ, виконання обов’язків куратора земляцтва тощо), як доповнення до
переліків основних видів методичної, наукової та організаційної роботи
викладачів ХНУРЕ.
Науково-методичне
забезпечення
навчально-виховного
процесу
підручниками, навчальними посібниками, іншою НМЛ, що видані в
університеті за звітний період, характеризується такими даними (табл. 3.13.3).
Таблиця 3.1 – Видання підручників, навчальних посібників та іншої НМЛ
Видання
Підручники та навчальні посібники:
у тому числі з грифом МОН
Методичні розробки
Усього видань:
у тому числі з грифом МОН

2013/2014 н.р.
22
10
68
89
10

2014/2015 н.р.
20
9
79
99
9

Таблиця 3.2 – Видання підручників, навчальних посібників та
методичних розробок за факультетами і підрозділами у 2014/2015 н. р.
Факультети,
підрозділи
Радіотехнічний
ТКВТ
АКТ
Електронної техніки
Комп’ютерних наук
ПММ
КІУ
ФНІГ
Всього

Підручників
(навч.посібн.)
загалом
3
–
–
1
3
3
2
–
11

Підручників
з грифом
МОН
1
–
–
–
–
–
–
–
–

Методичні
розробки

Загалом
видано

6
7
9
18
32
1
4
2
79

9
7
12
19
35
8
7
2
99
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Таблиця 3.3 – Видавнича діяльність
№

Видання

1
2

Видано підручників з грифом МОН (Вченої ради ХНУРЕ)
Видано найменувань навчальних посібників з грифом
МОН та інших міністерств, які мають підвідомчі ВНЗ
Кількість найменувань електронних видань (електронний
підручник, комп’ютерна навчальна програма, практичні
тестові завдання тощо)

3

Кількість
2
7
–

Контингент студентів
На 01 червня 2015 р. кількість студентів за усіма формами навчання
становила – 7 441 особа. Кількість студентів, що навчаються за кошти фізичних
та юридичних осіб складає 1 954 особи, громадян іноземних держав (денна та
заочна форма навчання) – 1 061 особа. Навчаються англійською мовою –
415 осіб. Детальну інформацію щодо контингенту студентів у 2014/2015 н.р.
відображено у табл. 3.4.
Разом з аспірантами, слухачами центру довузівської підготовки,
факультету навчання іноземних громадян та центру післядипломної освіти в
університеті навчається 8827 осіб (табл. 3.5).
Таблиця 3.5 – Контингент студентів і всіх, хто навчається в університеті
Категорія навчання
Студенти
Аспіранти
Здобувачі
Докторанти
ЦПО (перепідготовка)
Слухачі ЦДП
Слухачі ФНІГ
У цілому по університету

01.10.2014 р.
7500
236
13
14
227
723
300
9013

01.06.2015 р.
7441
220
10
13
164
744
235
8827

Обсяг держзамовлення на 2014/2015 н.р. у порівнянні з 2013/2014 н.р.
відображено у табл. 3.6-3.7.
Таблиця 3.6 – Обсяг держзамовлення (денна форма навчання)
Факультет
Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та управління
Прикладної математики та менеджменту
Радіотехнічний
Телекомунікацій та вимірювальної техніки

Обсяг держзамовлення
2013/2014
2014/2015
233
221
161
141
113
113
135
149
137
127
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Автоматики і комп’ютеризованих технологій
Електронної техніки
У цілому по університету

188
107
1074

182
100
1033

Таблиця 3.7 – Обсяг держзамовлення (заочна форма навчання)
Центр заочної форми навчання
Загальна кількість

Обсяг держзамовлення
2013/2014
2014/2015
74
44

Динаміка абсолютної успішності та якості надана у табл. 3.8-3.9.
Таблиця 3.8 – Динаміка абсолютної успішності за весняними семестрами,
%
Форма навчання
Денна
Заочна

2013/2014
86,0
76,4

2014/2015
85,0
80,9

Таблиця 3.9 – Динаміка якісної успішності за весняними семестрами, %
Форма навчання
Денна
Заочна

2013/2014
39,3
12,1

2014/2015
38,8
12,2

Результати літньої екзаменаційної сесії 2014/2015 н.р. надані в додатку
(таблиці 1-11).
Навчально-консультативні центри
Харківський національний університет радіоелектроніки в 2014/2015 н.р.
працював з відокремленими структурними підрозділами (ВСП) – навчальноконсультаційні центри (НКЦ) у містах Донецьк, Артемівськ (Донецька обл.),
Антрацит (Луганська обл.), Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.).
У зв’язку з неможливістю подальшого функціонування НКЦ міст
Олександрія (Кіровоградська обл.) та Сімферополь (АР Крим) до МОН України
були направлені листи з проханням дати дозвіл на закриття цих відокремлених
структурних підрозділів і внесення відповідних змін до ліцензії ХНУРЕ.
НКЦ працюють відповідно до ліцензії МОН України (серія АЕ № 527436
від 29.10.2014 р.) за заочною (дистанційною) формами навчання і забезпечують
надання освітніх послуг навчальним закладом, які пов’язані з одержанням
вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра.
НКЦ фінансується за рахунок позабюджетних коштів.
Контингент НКЦ станом на 01.10.2014 р. складав 315 студентівконтрактників (у 2013/2014 н.р. - 447 студ.).
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Таблиця 3.10 – Контингент студентів у НКЦ ХНУРЕ (01.10.2014 р.)
№
з/п

Контингент НКЦ 2013/2014 н.р.
I
II
III
IV
V
ЕК
1
2
10
1 Артемівськ
ПІ
5
3
РЕА
2
6
Всього на курсах
1
9
19
ЕК
4
28
42
32
2 Антрацит
ПІ
9
СТЗІ
1
8
Всього на курсах
1
4
45
42
32
ЕК
3
4
7
ТК
7
2
3 Донецьк
КН
8
РЕА
1
11
16
Всього на курсах
1
3
30
25
РТ
9
ТК
14
4 Кривий Ріг
КІ
21
23
РЕА
17
13
СІ
6
Всього на курсах
58
45
Всього по НКЦ на курсах
3
7
142
131 32
Всього по НКЦ
315
Навчальний процес в НКЦ здійснюється професорсько-викладацьким
складом університету відповідно до діючих навчальних планів і робочих
програм.
Після закінчення терміну навчання на базі НКЦ студенти можуть
продовжити навчання у базовому ВНЗ до кваліфікаційних рівнів – «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр».
Атестація студентів проводиться в базовому ВНЗ.
НКЦ діють згідно з Положенням про відокремлений структурний
підрозділ і виконують частину функцій базового ВНЗ відповідно до
ліцензійних умов надання освітніх послуг.
Прийом абітурієнтів в НКЦ проводиться на перший курс згідно
правилам прийому. На старші курси приймаються особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і мають споріднений напрям
підготовки.
Навчальний процес в НКЦ здійснюється в контакті з Центром заочної
форми навчання, Центром дистанційної освіти та профілюючими кафедрами.
Профілюючі кафедри ХНУРЕ готують для НКЦ робочі програми,
навчальні плани, навчальні посібники та методичні вказівки для курсового
проектування самостійної роботи студентів. НКЦ контролюють участь
Місто
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студентів в лабораторно-екзаменаційних сесіях,
проводять аналіз їх
результатів.
НКЦ мають доступ до мережі Інтернет та електронних ресурсів базового
ВНЗ, також зв’язок НКЦ з кафедрами університету.
У 2014/2015 н.р. за невиконання умов контракту відраховано 59 студентів
На кінець поточного року контингент НКЦ становить 249 студентів.
11 студентів НКЦ м. Кривий Ріг з 01.02.2015 р. переведені на навчання
до ХНУРЕ.
По відокремленим структурним підрозділам ХНУРЕ щорічно складають
штатний розпис та кошторис доходів і витрат на організацію і проведення
навчального процесу. За рахунок позабюджетних коштів штатним розписом
передбачено штат в кількості 20,2 шт.п. (25,95 шт. посади у 2013/2014 н.р.) з
місячним фондом заробітної плати 50000,92 грн. (станом на 01.09.2013 р.
фонд заробітної плати складав 66480,10 грн.) .
За результатами освітньої діяльності НКЦ у 2014/2015 н.р. на рахунок
ХНУРЕ надійшло 988000 грн. (у 2013/2014 н. р. надійшли кошти в сумі
1465232 грн.)
Зниження економічних показників пояснюється тимчасовими
труднощами, які виникли у Донецькій, Луганській обл. та АР Крим.
У 2015/2016 н.р. планується прийняти до НКЦ біля 100 студентів нового
прийому.
Виробнича та переддипломна практики студентів
Невід’ємною складовою частиною навчального процесу є виробнича,
переддипломна та дослідницька практики студентів, метою яких є закріплення
та поглиблення теоретичних знань, набуття професійних навичок, накопичення
досвіду самостійної роботи. Практика студентів проводиться згідно з
навчальними планами, графіком навчального процесу, наскрізними та
робочими програмами практик.
Протягом 2014/2015 н.р. відділом практики були укладені договори про
проведення різних видів практик із 120 підприємствами та організаціями міста
Харкова, понад 30 індивідуальних договорів (враховуючі тільки практику
студентів IV та V курсів).
Базами практики є підприємства, організації та наукові установи за
профілем підготовки фахівців в університеті. Понад 90% студентів завершують
практику на «добре» і «відмінно».
У цьому році основними базами практики були:
ПАТ «Укртелеком»,
ЗАТ «Київстар GSM»,
ЦККБ «Протон»,
НДПІ Транспорту газу,
НДТІП,
ХФТІ,
ІРЕ НАНУ,
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ХД РНТЦ ТЗІ,
АТ «ІІТ»,
ТОВ «Інфобуд»
ТОВ «NIX Solutions»,
ТОВ «ДСТ»,
ТОВ «ІПРА-СОФТ»,
Національний банк України,
Обласна клінічна лікарня та інші.
Станом на червень 2015 р. пройшли практику 1457 студентів 4-5 курсів,
72,5 % з них працювали під час практики на підприємствах, організаціях та
наукових установах, 27,5 % – на кафедрах та інших підрозділах університету.
Значна увага приділялась методичному забезпеченню бакалаврської,
переддипломної та дослідницької практик. Кафедрами розроблені та узгоджені
з підприємствами робочі програми всіх видів практики. Середній показник
керівників практики із вченими ступенями та званнями складав 86,2%
(табл. 3.10).
Результати проведення літньої навчальної та виробничої практики
студентів 2-3 курсів будуть підведені у вересні 2015 р.
Таблиця 3.10 – Організація практики студентів 4-5 курсів у 2014/2015 н.р.
Місце проходження
практики, результати,
керівництво
На виробництві, у
наукових установах
На кафедрах
університету
Загальна кількість
Керували практикою
Загальна кількість
Професори, доценти
(%)

Кількість студентів
2013/2014 н. р.
2014/2015 н. р.
1308

1056

465

401

1773

1457
Кількість керівників
2013/2014 н. р.
2014/2015 н. р.
182

174

160 (87,9 %)

150 (86,2 %)
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Випуск фахівців
У 2014/2015 н.р. університет випустив 2543 фахівця за усіма формами
навчання і джерелами фінансування (минулого року – 3194), дані зображені у
табл. 3.13.
Таблиця 3.13 – Випуск фахівців за всіма формами навчання
Отримали дипломи
Бакалаврів
Спеціалістів
Магістрів
Отримали дипломи
Бакалаврів
Спеціалістів
Магістрів
Отримали дипломи
Бакалаврів
Спеціалістів
Магістрів
Отримали дипломи
Бакалаврів
Магістрів
Отримали дипломи
Бакалаврів
Спеціалістів

Денна форма (не враховуючі іноземців (конт.)
2014/2015
704
357
383
Іноземці (контракт)
261
0
63
Заочна форма (враховуючі дистанц.навч.)
364
331
77
Заочна форма навчання з використанням
дистанційних технологій
41
1
Екстернат
3
-

Інформаційно-аналітична система «Університет»
У 2014/2015 н.р. центром інформаційних систем і технологій були
модифіковані основні функціональні модулі інформаційно-аналітичної системи
«Університет» (ІАС «Університет»).
Модуль «Розподіл навантаження викладачів»
Протягом звітного періоду проводилися роботи з підтримки та супроводу
підсистеми «Розподіл навантаження викладачів» ІАС «Університет». Було
розроблено функціонал, який дозволяє редагувати та розділяти кількість годин
певної дисципліни певного викладача. Задача обумовлена ситуацією, коли
викладач звільняється або має довгострокове відрядження в середині
навчального семестру. В цьому випадку частину навантаження необхідно
зарахувати такому викладачу, а частину годин навантаження перерозподілити
між іншими викладачами згідно штатного розкладу.

30

Модуль «Електронний журнал»
Здійснено поточний супровід сервісу «Електронний журнал», зроблено
відповідні звіти та доповіді щодо проведення контрольних точок на
відповідних засіданнях ректорату. Виявлені переваги та недоліки у
організаційної роботі пов’язаних із процесом заповнення журналу підрозділів
університету, та виправлено окремі недоліки функціоналу сервісу.
Модуль «Розклад занять»
Виконано поточне завантаження даних для розподілення розкладу занять
у відповідний період. З урахуванням спеціального режиму навчання у зимовий
період з використанням технологій дистанційного навчання, було реалізовано
функції блокування зміни аудиторії, виду заняття та викладача у певний період.
Здійснювався постійний моніторинг кількості розподілення занять та
встановлення ознаки, що заняття проводяться у дистанційній формі, окрім
академічних груп факультету навчання іноземних громадян.
Проведено ряд робіт щодо зміни доменного ім’я сервісу «Розклад занять»
та «Електронний журнал» з http://cist.kture.ua на http://cist.nure.ua та
забезпечення доступу до всіх функціональних задач веб-сервісів у режимі
паралельного функціонування двох доменів.
Модуль «Деканат»
Поточний супровід підсистеми «Деканат», оптимізація окремих
функціональних задач, підготовка даних для можливості завантаження
підсумкових оцінок до системи ЄДЕБО, виправлення помилок користувачів,
які стосуються некоректного встановлення типу контролю, назви дисципліни
тощо в кондуїті підсистеми «Деканат». Завантаження відомостей для введення
«доздач» та встановлення «перезаліків» для академічних груп, що навчаються
за прискореним навчальним планом.
Модуль «Відділ кадрів»
Поточний супровід підсистем «Відділ кадрів», підготовка даних для
завантаження в систему ЄДЕБО. Реалізація функцій, які забезпечують
формування форм звітів щодо кількісних показників професорськовикладацького складу (понад 40 показників).
Написання окремого функціоналу, що дозволяє за різними параметрами
обирати ювілярів поточного року, місяця тощо, формування відповідних
вихідних форм та звітів (для користувача – Учений секретар ХНУРЕ).
Модуль «Підсистема рейтингового оцінювання»
1. Згідно наказу ректора № 147 від 20.05.2015 р. «Про обробку
результатів діяльності та встановлення рейтингу кафедр і факультетів за
2014/2015 н.р.» проведено розрахунок рейтингів кафедр та факультетів ХНУРЕ
згідно з переліком тематичних напрямів і рейтингових індикаторів.
2. На виконання п.7 наказу № 49 від 28.01.2014 р. та розпорядження
№30Р від 04.02.2014 р. внесено зміни до підсистеми рейтингового оцінювання,
а саме:

31

– автоматизовано процедуру розрахунку та порівняння рейтингових
індикаторів, модифіковано методику вибору адаптованої кількості штрафних
балів за відсутності абсолютних показників;
– на сайті http://cist.nure.ua/ додано можливість відстеження динаміки
змін місця кафедр з початку встановлення рейтингу у 2007 р.;
– удосконалено інформаційну технологію розрахунку рейтингів на
підставі SQL- запитів за тематичними розділами, що дозволяє обчислювати
загальний рейтинг кафедр та факультетів.
Адміністрування серверів ІАС «Університет»
У зв’язку з аварійними відключеннями живлення електромережі в
університеті, та виходу через це з ладу периферійного серверного обладнання
ЦІСТ (ІАС «Університет») було адаптовано/модифіковано на рівні серверних
операційних систем схему електроживлення, придбано акумулятор для
пристрою безперебійного живлення для забезпечення доступу до серверу та
передбачення ситуації втрати даних бази даних у разі відмови обладнання.

IV.

Організація післядипломної освіти

У 2014/2015 навчальному році Центром післядипломної освіти (ЦПО)
проводилась робота з перепідготовки фахівців з вищою освітою, підготовки
магістрів та бакалаврів за заочною формою навчання з використанням
дистанційних технологій та підготовки екстернів.
У 2014/2015 навчальному році у екстернаті навчалися 9 осіб: за
напрямами ПІ – 2 осіб, РЕА – 4 особи, КІ – 1 особа, РТ – 2 особи.
У 2014/2015 навчальному році було підготовлено 1 магістра за заочною
формою навчання з використанням дистанційних технологій за спеціальністю
«Інформаційні мережі зв’язку», 1 екстерна за напрямом підготовки «Програмна
інженерія», 2 екстерна за напрямом «Радіотехніка».
В центрі післядипломної освіти у 2014/2015 навчальному році навчались
70 студентів четвертих-п’ятих курсів заочної форми навчання з використанням
дистанційних технологій на базі НКЦ ХНУРЕ.
У 2015 році отримали диплом бакалавра (заочна форма навчання з
використанням дистанційних технологій): 6.050103 «Програмна інженерія» –
28 осіб; 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» – 13 осіб.
У 2014/2015 навчальному році в Центрі післядипломної освіти ХНУРЕ,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №207 від 20 березня
2013 р., було продовжено перепідготовку слухачів з вищою освітою.
Відповідно до вказаної Постанови в ЦПО протягом навчального року
навчалось 76 осіб, які отримали ваучери: 37 осіб за спеціальністю «Інженерія
програмного забезпечення» (13 осіб за денною формою навчання і 24 особи за
заочною формою навчання з використанням дистанційних технологій) та 39
осіб за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (за
заочною формою навчання з використанням дистанційних технологій). У
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2014/2015 навчальному році продовжено співпрацю з Харківським,
Люботинським, Куп’янським, Чугуївським Донецьким, Красноармійським,
Слов’янським,
Жовтоводським,
Мелітопольським,
Сімферопольським,
Полтавським, Світловодським, Єнакієвським міськими центрами зайнятості та
Заводським (Миколаївська область), Харківським, Валківським, Зміївським
районними центрами зайнятості.
В поточному навчальному році підвищили кваліфікацію 693 особи за
такими курсами підвищення кваліфікації:
Комп’ютерний дизайн і реклама
Розробка сайтів
Мікроконтролерні системи
Програмування в середовищі VS Visual C++ 2010
Програмування для ОС Android
Основи об’єктно-орієнтованого програмування
Вища математика
Англійська мова для спілкування та ділової діяльності
Англійська мова для вступу в магістратуру
Локальні мережі зв’язку
Курси УкрНДІпротезування
Підприємницька діяльність в індустрії ПЗ (дист)
Інноваційний менеджмент (дист)
Технології творчості (дист)
Розробка ігор (дист)
Доповнена реальність і 3D (дист)
Використання хмарних технологій (дист)
Розробка мобільних застосувань (дист)
Комп’ютерна графіка (дист)
Основи автоматизованого тестування ПЗ (дист)
Прикладні аспекти емпіричних методів ПІ (дист)
Інтелектуальний аналіз інформації (дист)
Корпоративні інформаційні системи Oracle (дист)
Формальні методи верифікації ПЗ (дист)
Використання комп’ютерної техніки в офісній роботі
Основи політичної економії
Основи маркетингу
Основи технології створення програм і інтелектуальних систем
Методи оптимізації в економіці

20
13
12
30
15
67
14
206
15
1
29
2
2
2
1
2
3
3
6
1
4
8
5
5
5
4
8
12
11
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Теоретичні основи життєдіяльності людини
Теоретичні основи життєдіяльності людини
Основи теорії ризику і безпеки людини
Основи техногенної безпеки
Елементи аналогової схемотехніки
Мікроконтролерні системи
Банківська справа
Основи автоматичного управління
Виробництво РЕА
Системи моделювання та ідентифікації технологічних об’єктів
Технологія обробки ПЗ БС
Автоматизація обробки техніко-економічної інформації
Основи САПр
Основи теорії електро та магнітних кіл
Основи вищої математики
Загальна фізика
Вища освіта України та Болонський процес
Цифрові системи передачі
Системи теле- та радіомовлення
Загальна кількість

13
13
7
15
5
12
9
9
9
3
8
8
9
18
4
5
4
12
24
693

Таблиця 4.1 – Інформація про кошти, залучені ЦПО (грн)
За перепідготовку спеціалістів
За курси підвищення кваліфікації
Загальна кількість

2013/2014
2 901 068,00
457 812,00
3 358 880,00

2014/2015
1 584 103,19
446 743,25
2 030 846,44

Таблиця 4.2 – Контингент слухачів ЦПО
Вид навчання
Підготовка магістрів
Підготовка екстернів
Підготовка бакалаврів
(на базі НКЦ)
Перепідготовка спеціалістів
Усього
Підвищення кваліфікації за напрямами
університету
Загальна кількість

2013/2014
29
16

2014/2015
12
9

150

70

430
625

370
461

557

693

1182

1154
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V.

Працевлаштування випускників та «Центр - Кар’єра»

Основним напрямком діяльності відділу практики «Центр-Кар’єра» є
підтримка усіх станів розвитку професійної кар’єри студента – від самооцінки і
визначення найближчої та перспективної мети до сприяння у
працевлаштуванні. Відділ проводить аналіз тенденцій на ринку праці і,
зокрема, даних про попит на різні спеціальності, вимог до кваліфікації
фахівців, умов їх праці, та ін. Все це дає змогу надавати пропозиції щодо
підвищення якості навчального процесу, стимулювати навчальну роботу
студентів, сприяти працевлаштуванню випускників вузів, і таким чином,
допомагати соціальній адаптації молодих фахівців до умов ринкової економіки.
Університет розглядає працевлаштування випускників як одну з
пріоритетних задач своєї діяльності. З цією метою підтримується постійний
контакт з керівництвом підприємств, на які традиційно працевлаштовуються
випускники університету, також ведеться постійний пошук нових робочих
місць. Щорічно надсилаються запити про потребу у фахівцях майже на 300
підприємств та організацій м. Харкова та інших міст України.
Протягом 2014/2015 н.р. на сайті «Центр-Кар’єра» були зареєстровані
понад 600 вакансій для наших фахівців; до нашого сайту було зафіксовано
понад 5000 звернень студентів.
В університеті протягом всього року проводиться робота з
працевлаштування випускників, залучаються провідні підприємства України та
філії кафедр університету, через які здійснюється тісний зв’язок «студентпідприємство».
Центром організуються зустрічі-ярмарки студентів-старшокурсників з
представниками підприємств, презентації компаній та тестування студентів
щодо проходження практики та працевлаштування.
Завдяки злагодженій роботі деканатів і кафедр, а також при активній
участі самих студентів-старшокурсників на 17.07.2015 р. працевлаштовані
83,8% випускників-бюджетників 2015 р. (у 2014 р. – 90,2 %). Цей показник
значно зменшився у зв’язку з деякими змінами у законодавстві МОН України.
Університет сприяє працевлаштуванню більшій кількості своїх випускників.
Подробиці щодо працевлаштування випускників 2015 року наведені у
таблиці 5.1.
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Таблиця 5.1 – Працевлаштування випускників університету денної
форми навчання (на 20.06.2015 р.)

Рік

2013/2014
н.р.
2014/2015
н.р.

Випускників
за всіма
видами
фінансування
(осіб)

Випускників,
які
навчалися за
держзамовленням
(осіб)

914

621

560

90,2

12

739

569

477

83,8

9

У тому числі:
працевлаштовано
(осіб) (%)

надано право
на самостійне
працевлаштування

На провідних підприємствах, організаціях та установах міста Харкова
17 профілюючих кафедр університету мають 26 філій.
Завдяки філіям кафедр 1150 студентів знайомляться з новими
технологіями виробництва, і вже наприкінці 5-го курсу чітко уявляють свою
майбутню професійну діяльність і мають можливість здійснити вибір місця
роботи.
Кафедри сумісно з філіями щорічно оновлюють паспорти філій,
розробляють робочі та навчальні плани підготовки фахівців, забезпечують
координацію спільної діяльності в організації навчального процесу, на
паритетних началах використовують наукові та науково-педагогічні кадри,
учбово-лабораторну, науково-виробничу бази. Завдяки цьому, університет має
додатково понад 3000 кв.м навчально – лабораторних приміщень, унікальне
обладнання та прилади.
На філіях студентам читаються лекції, проводяться лабораторні та
практичні заняття, проводиться практика студентів, проходять засідання ДЕК.
До роботи зі студентами залучаються досвідчені спеціалісти підприємств,
академіки, професори, доктори наук, кандидати наук. Щорічно понад 20
дипломних проектів виконуються на філіях кафедр. У 2014/2015 н.р. діяли
26 філій кафедр:
каф. ТАВР
каф. ТКС
каф. ПІ
каф. МСТ
каф. ФОЕТ
каф. БІТ
каф. ІУСТ
каф. МЗ

ВО «Комунар», НДТІП, ХОУ національного банку,
НВО «Хартрон-Енерго»;
ОРТПЦ, ПАТ «Укртелеком», ХДРНТЦ ТЗІ;
ВАТ «Хартрон-Аркос», ІРЕ АН України;
НДІ лазерних технологій;
НДІ голографії;
ЦКБ «Протон», ЦСК ПАТ «Інфраструктура відкритих
ключів» ;
НДПІ АСУ Трансгаз, ТОВ «ПрофІТсофт»;
ВАТ «Укртелеком»;
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каф. ОРТ
каф. ІНФ
каф. РЕС
каф. БМЕ
каф. ПМ
каф. СТ
каф. МВТ
каф. ШІ
каф. РЕП

VI.

РІ НАН України; ІРЕ НАН України;
ТОВ «Інфобуд»;
ІРЕ НАН України;
НДІ протезування;
ІПМАШ;
АТ «ІАС»;
НВО «Метрологія»;
НВФ «Фотакс»;
ІРЕ НАН України.

Комп’ютеризація навчального процесу

В університеті значна увага приділяється створенню сучасних
навчальних комп'ютерних класів та обладнанню навчальних лабораторій
засобами обчислювальної техніки таким чином, щоб вони відповідали, або
наближались до світових стандартів у цій галузі.
В 2014/2015 н.р. в начальному процесу були задіяні 49 комп’ютерних
класів кафедр і 15 комп’ютерних класів інформаційно-обчислювального
центру. Комп’ютерні класи ІОЦ працювали у дві зміни з 7.45 до 21.00
(включаючи неділю). Середня кількість машинних годин, відпрацьована одним
студентом в 2014/2015 н.р. становить 251,4 години (дещо зменшилась за
рахунок зняття з обліку ІОЦ 17 комп’ютерів). Модернізована техніка в залах
ІОЦ дозволяє використовувати в навчальному процесі найбільш сучасні
програмні продукти. На сьогоднішній день усі встановлені на ІОЦ програмні
продукти мають ліцензію.
Ведеться постійна робота щодо вдосконалення комп’ютерної мережі
університету, спрямована на якісне проведення тестів для студентів, олімпіад,
презентацій, конференцій, семінарів, екзаменів
Локальна мережа університету нараховує 1738 серверів і робочих станцій
університету і понад 2000 комп`ютерів та серверів гуртожитків. Основні
сервери керуються центром керування локальною обчислювальною мережею
(ЛОМ) університету, основні з них:
- Веб-сервер університету (www.kture.kharkov.ua);
- Проксі-сервери виділених каналів мережі INTERNET;
- Головний проксі-сервер університету;
- Сервер електронної пошти;
- Сервер обміну файлами;
- Сервери антівірусного та антіспамного забезпечення та ін.
Взаємодія з всесвітньою мережею INTERNET в університеті
здійснюється через три виділені канали, сумарною потужністю 275 Мб.
Наявність трьох каналів зумовлена єдиною ціллю – забезпечити максимальну
надійність зв’язку та роботи мережі для навчального процесу.
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На серверах антивірусної підтримки мережі встановлено ліцензоване
програмне забезпечення. Використовуються продукти фірм Semantec та ESET
(NOD 32). Антивірусні бази цих серверів регулярно поновлюються.
Таблиця 6.1 – Пропускна здатність Інтернет-каналу університету
Пропускна
здатність
Загальна пропускна
здатність
Пропускна
здатність
вихідного каналу

2013/2014 н.р.

2014/2015 н.р.

ITL
– 100 Мbit
URAN – 100 Mbit
BestNet – 100 Mbit
ITL
– 100 Мbit
URAN – 100 Mbit
BestNet – 100 Mbit

ITL
– 100 Мbit
URAN – 75 Mbit
BestNet – 100 Mbit
ITL
– 100 Мbit
URAN – 75 Mbit
BestNet – 100 Mbit

Працює незалежна відкрита мережа Wi-Fi університету, яка дає
можливість вільно користуватися мережею Internet у вестибюлі головного
корпуса, в актовій залі, конференцзалі, залах ІОЦ 151 і 165, а також у великому
читальному залі бібліотеки.
Підрозділом інформаційно-обчислювального центру АСУ ВУЗ
обслуговуються програми і системи, які забезпечують діяльність
налагодженого механізму від прийму абітурієнтів на 1 курс до моніторингу
працевлаштування випускників університету, а саме:
1. Супроводження і розвиток систем «Абітурієнт» з використанням
ЄДЕБО.
2. Формування «Правил прийому на 2015/2016 н.р.» в середовищі
ЄДЕБО.
3. Супроводження і розвиток системи «ЦДП».
4. Формування наказів, виписок з них і вихідних документів згідно
запитів.
5. Супроводження і розвиток програми «Формування витягів із наказів
щодо контингенту студентів» для студентського відділу кадрів.
6. Супроводження і розвиток БД «Контингент студентів» денної та
заочної форм навчання з використанням ЄДЕБО.
7. Розвиток і супроводження системи МОН України «Освіта» для
формування замовлень на виготовлення студентських квитків, дипломів
бакалавра, спеціаліста, магістра та їх дублікатів за необхідністю, додатків до
диплому європейського зразка (з використанням ЄДЕБО).
8. Супроводження комплексної системи захисту інформації на
виконання вимог щодо захисту інформації в ІВС «Освіта» (лист МОН України
№ 1/9-852 від 07.12.2009 р.).
9. Розвиток і супроводження програм автоматичного формування
документації та звітності при супроводженні системи «Освіта».
10. Розвиток и супроводження програми автоматичної конвертації даних
із БД «Абітурієнт» та «Контингент студентів» в БД системи «Освіта».
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11. Формування і видача документів, звітів, наказів, статистичної
інформації, створення загально-університетського замовлення для отримання
бланків документів про освіту, що виготовляються поліграфічним способом.
12. Супроводження задачі «Формування звітів в рамках державної
статистичної звітності Міністерства освіти і науки (Форма 2-3НК – в
середовищі ЄДЕБО, та Форма 3-2 п. А)».
13. Розвиток і супроводження задачі «Формування звітів в рамках
державної статистичної звітності Міністерства освіти і науки (Форма 5_ВО)».
14. Формування «Пропозицій щодо обсягів прийму за державним
замовленням» – в середовищі ЄДЕБО.
15. Супроводження і розвиток процедури передачі БД для автоматичного
оновлення даних центру тестування.
16. Супроводження і розвиток процедури передачі БД для автоматичного
оновлення даних центру «Кар’єра».
17. Супроводження і розвиток алгоритмів і програм для проведення
конкурсу прийому за програмами професійного спрямування. (Другий курс).
18. Супроводження і розвиток алгоритмів і програм для проведення
конкурсу на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та
магістра. (П’ятий курс).
19. Супроводження і розвиток процедури передачі БД для автоматичного
оновлення даних БД бібліотеки для друку пластикових читацьких квитків.
20. Супроводження і розвиток процедури передачі БД ЦДП для
оновлення даних автоматизованої системи бухгалтерії «Парус».
21. Супроводження та адміністрування ЄДЕБО.
22. Супроводження програми МОН України для формування
статистичної форми «До аналізу діяльності вищого навчального закладу».
23. Формування в середовищі ЄДЕБО звітів та запитів.
24. Створення в середовищі ЄДЕБО бази даних співробітників ХНУРЕ.

VII. Робота наукової бібліотеки
Основні напрямки діяльності наукової бібліотеки (далі – Бібліотека) у
звітному році пов'язані із забезпеченням максимального доступу до власних
бібліотечних і світових ресурсів та покращенням якості обслуговування
користувачів.
У 2014/2015 н.р. закупівля книжкових видань відбувалась за
замовленнями кафедр: надійшло 67 замовлень на 235 найменувань книжок від
21 кафедр. Виконано 91,3% замовлень на суму 447513,00 грн. На придбання
книжкових видань виділено коштів в 2,7 рази більше ніж у минулому році. У
2014/2015 н.р. з причини росту цін зменшилися витрати на передплату
електронних ресурсів: на онлайнові журнали - у 2,13 рази; доступів до баз
даних - у 1,14 разів (табл. 7.1-7.3).
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Таблиця 7.1 Придбання літератури (у примірниках)
Література
Придбано примірників
2013/2014
2014/2015
Навчальна
5411
7017
Наукова
2784
2484
Періодичні видання
625
982
Загальна кількість
8820
10483
Таблиця 7.2 Придбання літератури (у назвах)
Види видань
Навчальна література
Наукова література
Періодичні видання

Придбано найменувань
2013/2014
2014/2015
524
457
2515
2086
108
106

Таблиця 7.3 Витрати на комплектування (грн.)
Вид витрат
Придбання книжкових видань
Передплата періодичних видань:
в т.ч. друкованих журналів
в т.ч. придбання доступу до електрон. журналів
Придбання доступу до БД
У цілому витрати

Витрати (грн.)
2013/2014 2014/2015
175346,00 472856,00
378466,66 427839,66
170784,10 330421,72
207682,56
97417,94
18000,00
15720,00
571812,66 916415,66

Витрати на комплектування з розрахунку на одного читача збільшились у
звітний період в 1,7 рази (табл. 7.4).
Таблиця 7.4 Витрати на комплектування з розрахунку на одного читача
(грн.)
Кількість читачів і витрати на одного читача
Кількість читачів
Витрати на одного читача

2013/2014
11274
50,72

2014/2015
10652
86,03

Поповнення фонду Бібліотеки відбувалось і за рахунок безкоштовних
надходжень: 815 дарів від співробітників ХНУРЕ та інших організацій; 15 книг
і журналів за обміном з ІРЕ ім. О.Я. Усікова, НаУКМА, НТУ «КПІ»; за
підтримки Journal Donation Project (Нью-Йорк) отримано чотири журнали
American Journal of Mathematics; 1607 пояснювальних записок до атестаційних
дипломних робіт студентів з е-варіантами на компакт-дисках прийнято на
зберігання від кафедр; 49 дисертаційних робіт з копіями на компакт-дисках від
здобувачів наукових ступенів; 28 книг для формування колекції рідкісної та
цінної книги (зараз колекція налічує 4929 прим.).
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Фонд Бібліотеки на паперових носіях у 2014/2015 н.р збільшився на
7512 одиниць і станом на 01.06.2015 р. складає 741541 примірник
(145750 найменувань) проти 734029 прим. у 2013/2014 н.р.
Електронний фонд Бібліотеки на 01.06.2015р. налічує 22483 документів
проти 20610 у 2013/14 н.р. та представлений:
- виданнями на дисках: 448 екз вміщують навчальні посібники, підручники,
мовні словники, матеріали конференцій, звіти з НДР (табл. 7.5);
- повнотекстовими матеріалами з електронної бібліотеки: протягом року
поповнилася 463 найменуваннями, з них: 173 електронних документів
надійшло з ННВПЦ ХНУРЕ (табл. 7.6);
- передплатних електронних колекцій: у звітному році сплачено доступи до БД
«Центр учбової літератури» (885 е-версій підручників, у т.ч. підручники з
грифом МОН України); до 5-ти журналів IEEE COMPUTER SOCIETY (1228
випусків); до 14-ти online-журналів з наукової е-бібліотеки eLIBRARY.RU (434
випусків журналів); до 3-ох реферативних журналів «РЖ ВИНИТИ» (36
номерів).
Таблиця 7.5 Комплектування виданнями на електронних носіях
Видання
Надійшло за рік
Загальна кількість дисків у бібліотеці

2013/2014
3
422

2014/2015
26
448

Таблиця 7.6 Поповнення електронної бібліотеки
Наповнення електронної бібліотеки (ЕлБ)
Загальна к-сть найменувань повнотекстових
матеріалів в ЕлБ
Навчально-методичні матеріали (методичні
вказівки та рекомендації, курси лекцій, тестові
та контрольні завдання, системи оцінок тощо)
Наукова література (монографії, збірники
наукових праць)
Інша література (галузеві та мовні довідники,
технічні документи, стандарти, статті з
періодичних видань)

2013/2014

2014/2015

18989

19452

12423

12596

911

929

5655

5927

Завдяки участі Університету у корпоративних інформаційних проектах
(«Інформатіо-консорціум», ElibUkr) Бібліотеці протягом звітного року надано
14 тріал-доступів до 57 світових БД, що вміщують понад 300 тис. журнальних
статей; більше 34 тис. е-книг; близько 1 млн. дисертацій.
У 2014/2015 н.р продовжувалася робота з поповнення і редагування
інших електронних ресурсів власної генерації:
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- «Електронні навчально-методичні комплекси» (ЕНМК): представлено 4,5 тис.
навчально-методичного документів для забезпечення дисциплін ХНУРЕ з
доступом через внутрішню мережу вишу (http://lib.nure.ua/?page=2181);
- електронний каталог (http://lib.nure.ua/index.php?page=36), що підтримується
АІБС «УФД/Бібліотека»: налічується 160382 бібліографічних записів на різні
види документів;
електронний
архів
відкритого
доступу
ElAr
KhNURE
(http://openarchive.nure.ua/): зареєстрований у Директорії відкритих архівів
(OpenDOAR), Переліку відкритих архівів (ROAR) та з січня 2015 року має
міжнародний стандартний номер серійного видання: ISSN 2310-8061;
представлено 8 фондів; 30 колекцій; 1777 електронних матеріалів;
- веб-сайт бібліотеки (http://lib.nure.ua): містить інформацію про ресурси та
послуги Бібліотеки; реалізується обслуговування віддалених користувачів
(дистанційне замовлення, електронна доставка документів, довідкова служба,
пошук в електронному каталозі, авторизований вхід з доступом до особистого
е-формуляру, доступ до БД; з травня 2015р. уведено в експлуатацію тестову
версію нового веб-сайту (http://library.nure.ua/), розробленого з урахуванням
сучасних тенденції у розвитку веб-технологій.
Система обслуговування користувачів Бібліотеки включає: 4 абонементи;
зал каталогів, 7 спеціалізованих читальних залів на 250 посадкових місць (з
фондами навчально-методичної, наукової, іноземної, довідкової, художньої
літератури та е-ресурсами); відділ спеціальних видів літератури (з фондом
дисертаційних робіт, авторефератів, звітів з НДР); відділ реєстрації
користувачів (у звітному році виготовлено 2012 пластикових посвідчень для
співробітників ХНУРЕ та єдиних карток користувача бібліотек внз Харкова для
усіх категорій).
Загальні статистичні показники роботи Бібліотеки відповідають
показникам за якими Бібліотеку відносять до 2 групи за оплатою праці: у
Бібліотеці протягом 2014/2015 н.р. зареєстровано 10652 користувача;
обслуговано 31648 осіб, видано 601158 прим. книжок та періодичних видань.
Відвідувачі електронного читального залу (далі – ЕЧЗ) скористалися
електронною бібліотекою, електронним каталогом, колекцією компакт-дисків,
отримали доступи до міжнародних БД, архівів і колекцій журналів, підручників
ТОВ «ЦУЛ», мережі Інтернет у наукових та навчальних цілях, ознайомилися з
новими надходженнями комп'ютерних журналів та працювали зі своїми
документами (табл. 7.7).
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Таблиця 7.7 – Статистичні показники роботи електронного читального залу
Показники
2013/2014
2014/2015
Зареєстровано користувачів залу
4669
4632
К-сть відвідувань залу
13319
13286
К-сть звернень до БД бібліотеки
28460
26954
К-сть звернень до ресурсів мережі Інтернет
4133
3784
К-сть користувачів, що звернулися до
302
418
міжнародних БД (у т.числі за тріал-періодами)
Видано дисків (CD, DVD)
55
46
Виконано довідок в автоматизованому режимі
4903
4911
Консультації з питань пошуку інформації
6351
6289
К-сть студентів, що працювали самостійно над
3776
3780
різними видами навчальних робіт
Щорічно зростає популярність та відвідуваність великого читального
залу. Завдяки підключенню вільного доступу до Інтернет (за технологією WiFi) й організації відкритого доступу до фонду залу (12 тис. прим. навчальнометодичних і періодичних видань) протягом навчального періоду заповнення
залу складає 100%. Перегляд та видача у відкритому доступі протягом
2014/2015 н.р. склала 167316 видань.
Студенти, що є іноземними громадянами, користуються ресурсами та
послугами відділу літератури іноземними мовами, який став місцем, де вони
готуються до занять, отримують потрібну їм інформацію та проводять свій
вільний час. Бібліотека організовувала протягом звітного року наочні та
віртуальні експозиції іноземної літератури (наприклад, до Міжнародної
науково-практичної конференції студентів-іноземців підготовчих та основних
факультетів, яка проходила 20-22 травня 2015 р. у ХНУРЕ).
Для першокурсників Бібліотекою щорічно проводяться практичні заняття
зі студентами денного відділення з розділу «Основи інформаційної культури»;
1 вересня співробітники Бібліотеки беруть участь у Квесті, що організує внз;
публікують «Довідник першокурсника» на інтернет-платформі ISSUU з
інформацією про Бібліотеку.
Протягом звітного року співробітниками Бібліотеки активно
здійснюється наукова діяльність: робота у секції Науково-методичної
бібліотечної комісії МОН України з обробки документів та ведення
пошукового апарату (директор Бібліотеки є головою секції); організація
круглого столу ―Бібліотека та якість освіти‖ у рамках семінару-наради
директорів бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Київського та Харківського
методоб'єднань (25 вересня 2014р.); проведення семінару ―Сучасні словникові
проекти в міжкультурних комунікаціях‖ за участю Четверикова Г. Г., д-ра техн.
наук, проф. каф. ПІ, який є науковим керівником Міжвідомчого НДЦ
математичної та прикладної лінгвістики (15 квітня 2015р.); участь у 12-ох
конференціях та семінарах бібліотек ВНЗ Харкова, Полтави, Києва, Львова,
Івано-Франківська та складання 6-ох доповідей, у т. числі для 24-ої
Міжнародної конференції ―КрыМиКо’2014‖; поповнення онлайн-покажчика
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«Дисертації, захищені у ХНУРЕ» (за звітний період внесено 53 описи з
анотаціями); робота з міжнародними (у т. числі наукометричними) базами
даних: вивчення, моніторинг, постійне консультування та організація
навчальних тренінг-семінарів з науково-педагогічними працівниками вишу.
У звітному році Бібліотека продовжувала активну роботу у
корпоративних проектах: «Зведений каталог м. Харкова», «Віртуальна
довідкова служба бібліотек м. Харкова», «Метабібліографія Харківщини»,
ELibUkr «Електронна бібліотека України», «Єдина картка користувача
бібліотек ВНЗ м. Харкова»; приймала активну участь у різних заходах
Української бібліотечної асоціації (УБА). Бібліотека є базою практики
Харківської державної академії культури (ХДАК) для студентів з факультету
бібліотекознавства та інформатики, а директор Бібліотеки є головою ДЕК
ХДАК за напрямком ―Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія‖.
У 2014/15 н.р. у рамках господарської діяльності складено кошторис
витрат Бібліотеки в поточному році (комплектування бібліотечного фонду,
закупівля бібтехніки, канцтоварів, витратних матеріалів, комплектуючої
техніки). Кількість технічного обладнання Бібліотеки зменшилось з-за
списання застарілої та зламаної техніки.
Таблиця 7.8 – Показники технічного розвитку бібліотеки
Техніка
2013/2014 2014/2015
Персональні комп’ютери
70
64
у т.числі ноутбук
1
1
Принтери, загальна кількість
17
17
у т.ч. принтери для роздруківки штрих-кодів книг
4
4
Сканери, загальна кількість
19
19
у т.ч. сканери для зчитування штрихкодів
12
12
Пристрої безперервного живлення
4
3
R-W CD-ROM дисководи
20
20
Ксерокопіювальний апарат
1
1
Багатофункціональні пристрої
7
7
Електронна книга
1
1
Проектор мультимедійний
1
1
Цифрова фотокамера
1
1
Диктофон
1
1
Мікрофон
2
2
Wi-fi роутери
2
2
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VIII. Робота навчально-наукового видавничо-поліграфічного центру
За 2014/2015 н.р. навчально-науковим видавничо-поліграфічним центром
віддруковано: навч. посібників 14 (за планом – 13), конспектів лекцій – 8 (за
планом – 7), методичних вказівок – 111 (за планом – 103), що складає
405,8 умов. друк. арк., авторефератів – 6, збірників наукових праць – 3,
журналів, програмок, каталогів – 4, що складає 240,0 умов. друк. аркушів;
бланкової продукції – 3082 умов. друк. арк.; газета «Профінформ» – 12,0 умов.
друк. арк., газета «Квант» – 12,0 умов. друк. арк.
Загальний обсяг поліграфічної продукції у 2014/2015 н.р. складає
3759,0 умов. друк. арк.
Видання поліграфічної продукції за 2014/2015 н.р. додається у таблиці.
Таблиця 8.1 – Видання поліграфічної продукції
Вид поліграфічної
продукції
Навч. посібники,
конспекти лекцій,
за планом
фактично
Метод. вказівки
за планом
фактично
Автореферати
Збірники наукових
праць, журнали,
програмки, каталоги
Бланкова продукція
Газета
«Профінформ»,
«Квант»
Всього

2013/2014 н.р.
умов. друк.
кількість
аркушів
27
9

58,2

99
37
38

80,0
38,0

10

11,3

3060

3060,0

24

24,0
3271,5

2014/2015 н.р.
умов. друк.
кількість
аркушів
20
22
103
111

8

238,5
167,3
7,2
240,0
3082,0

24

24,0
3759,0
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ІХ.

Організація довузівської підготовки

Контингент слухачів Центру довузівської підготовки в 2014/2015 н.р.
становив 744 осіб (2013/2014 н.р. – 765 осіб). В групах поглибленого вивчення
математики, фізики, української мови проводилось підготовка абітурієнтів до
зовнішнього незалежного оцінювання В різних регіонах України працювали
7 філій Центру довузівської підготовки ХНУРЕ.
У класах інформаційно-обчислювального центру та лабораторіях
університету було організовано навчання учнів старшої школи на курсах
базової комп’ютерної підготовки, Інтернет-програмістів, основ дизайну та
інших. Протягом 2014/2015 н.р. в ЦДП працювали 32 викладачи, з них 16 –
викладачі університету.
Центром здійснюється агітаційна та профорієнтаційна робота в
університеті. Організовуються Дні відкритих дверей, екскурсії по кафедрах і
факультетах університету.
Підготовка громадян іноземних держав до вступу у вищі навчальні
заклади здійснюється на факультеті навчання іноземних громадян (ФНІГ).
Викладачі кафедр факультету мають багаторічний досвід викладання
російської мови, вищої математики, фізики, інформатики, алгоритмізації та
програмування, інженерної та комп’ютерної графіки іноземним громадянам.
Контингент слухачів ФНІГ 2014/2015 н.р. складає 235 осіб (2013/2014 н.р. –
311 осіб).
Факультет співпрацює з Українським державним центром міжнародної
освіти Міністерства освіти і науки України, бере участь у нарадах-семінарах
МОН України з вирішення питань щодо законодавчої бази навчання та
перебування іноземців в Україні, а також у міжнародних освітянських
виставках.
На факультеті створені умови для навчання іноземних громадян
українською/російською мовою, а також в цілому адаптації та налагодженню
сприятливих умов для перебування іноземних громадян в Україні.

46

Х. Прийом на перший курс
Прийом студентів здійснювався за держзамовленням і на контрактній
основі. Дані щодо конкурсу на місця держзамовлення при вступі до
університету у 2014/2015 н.р. порівняно з 2013/2014 н.р. надані у табл. 10.110.2.
Таблиця 10.1 – Конкурс при вступі до університету на місця державного
замовлення. Денна форма навчання
№
Конкурс
Напрям
з/п
2013/2014.
2014/2015.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Економічна кібернетика
Прикладна математика
Інформатика
Системний аналіз
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Програмна інженерія
Системна інженерія
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Мікро- та наноелектроніка
Електронні пристрої та системи
Радіотехніка
Радіоелектронні апарати
Телекомунікації
Метрологія та інформаційновимірювальні технології
Метрологія,
стандартизація
та
сертифікація
Оптотехніка
Біомедична інженерія
Видавничо-поліграфічна справа
Безпека інформаційних і
комунікаційних систем
Системи технічного захисту інформації
Управління інформаційною безпекою
Акустотехніка
По університету

17,46
9,05
10,07
9,35
14,47
13,03
13,06
14,78

13,38
10,70
10,73
8,60
13,57
14,27
13,25
10,10

13,91

9,74

11,30
12,60
12,35
12,00
7,29

12,10
13,20
9,97
9,00
6,75

13,50

-

13,14
7,65
13,83
5,33

17,8
10,87
13,20
5,40

16,03

14,15

12,90
11,30
12,06

10,86
12,35
11,80
11,50

Конкурс указаний: бюджет/бюджет + контракт
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Таблиця 10.2 – Конкурс при вступі до університету на місця державного
замовлення. Заочна форма навчання
№
Конкурс
Спеціальність
з/п
2013/2014
2014/2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Економічна кібернетика
3,6
Комп’ютерні науки
3,6
Комп’ютерна інженерія
4,6
Програмна інженерія
3,6
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
2,25
Електронні пристрої та системи
2,38
Телекомунікації
2,50
Видавничо-поліграфічна справа
2,0
Системи
технічного
захисту
інформації
2,20
По університету
2,88
Конкурс вказаний: бюджет/бюд+конт/бюд+кон+НКЦ

2,60
2,18
3,11
2,67
1,83
2,20
1,80
3,25

Таблиця 10.3 – Доступ до вищої освіти. Масштаби підготовки
Загальна кількість акредитованих спеціальностей, одиниці
Кількість акредитованих спеціальностей на підготовку
магістрів у загальній кількості акредитованих
спеціальностей, одиниці
Ліцензований обсяг денної форми навчання за програмами
підготовки бакалаврів, місця
Ліцензований обсяг заочної форми навчання за
програмами підготовки бакалаврів, місця
Кількість поданих заяв на денну форму навчання за
програмами підготовки бакалаврів, одиниці
Кількість поданих заяв на заочну форму навчання за
програмами підготовки бакалаврів, одиниці
Зараховано на перший курс денної форми навчання за
програмами бакалавра, особи
Зараховано на перший курс денної форми навчання за
програмами бакалавра на місця державного замовлення,
особи
Зараховано на перший курс заочної форми навчання за
програмами бакалавра, особи
Зараховано на перший курс заочної форми навчання за
програмами бакалавра на місця державного замовлення,
особи
Кількість осіб, зарахованих до базового вищого
навчального закладу на перший курс денної форми

88
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3195
3090
9573
132
1215
1033
66
44
440
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навчання з інших адміністративно-територіальних
одиниць (АРК, області, мм. Київ, Севастополь), особи
Кількість студентів усіх форм навчання, включаючи
відокремлені структурні підрозділи, особи
Кількість студентів денної форми навчання, які
навчаються в базовому вищому навчальному закладі,
особи
Кількість студентів заочної форми навчання, які
навчаються в базовому вищому навчальному закладі,
особи
Кількість студентів усіх форм навчання, які навчаються у
відокремлених структурних підрозділах, особи
Кількість студентів денної форми навчання у
відокремлених структурних підрозділах, особи
ХІ.

7441
5714

1478
249
-

Науково-дослідна робота

Згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт, що фінансуються
за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України, у 2015 р. університетом
виконується 20 робіт, у тому числі 10 – фундаментальних та 10 – прикладних.
Обсяг фінансування НДР на 2015 рік по загальному фонду складає 5561,7
тис.грн, з них обсяг фундаментальних досліджень – 40,8 % (2014 р. – 61,9 %).
Фактичний обсяг фінансування у 2014 р. по загальному фонду становив
5374,032 тис.грн.

№
з/п

Таблиця 11.1 – Розподіл обсягів фінансування науково-дослідних робіт за
рахунок коштів державного бюджету МОН України (тис. грн.)

1
2
3
4
5
6
7
8

Факультет,
підрозділ
Радіотехнічний
Телекомунікацій і вимірювальної
техніки
Автоматики і комп’ютеризованих
технологій
Електронної техніки
Комп'ютерних наук
Прикладної математики та
менеджменту
Комп'ютерної інженерії та
управління
Інші підрозділи НДЧ
Загальна кількість

2014р.

2015р.

592,398
314,723

301,4
991,4

121,723

129,0

995,699
570,711
333,742

1000,0
366,6
256,8

525,055

413,8

1919,981
5374,032

2102,7
5561,7
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У 2014 р. обсяг позабюджетних робіт склав 2040,4 тис.грн., що в 2,4 рази
менше обсягу 2013 р. На 01 червня 2015 р. обсяг фінансування позабюджетних
робіт склав 243,4 тис. грн.

№ з/п

Таблиця 11.2 – Розподіл обсягів фінансування науково-дослідних робіт за
рахунок коштів замовників та власних коштів (тис. грн)
Факультет,
підрозділ

1 Комп’ютерних наук
2 Комп’ютерної інженерії та
управління
3 Прикладної математики та
менеджменту
4 Радіотехнічний
5 Телекомунікацій та вимірювальної
техніки
6 Автоматики і комп’ютеризованих
технологій
7 Електронної техніки
8 Інші підрозділи НДЧ
Загальна кількість

Кошти замовників
2014 р. (на
2015 р.(на
01.07.14)
01.06.15)
125,9
0
99,0
0
12,0

18,6

28,8
0

179,1
0

33,5

25,6

80,3
199,0
578,5

20,1
0
243,4

У дослідженнях та розробках звітного періоду беруть участь штатно та на
умовах сумісництва біля 900 науково-педагогічних та науково-технічних
працівників серед яких докторів і професорів – 89, кандидатів наук і доцентів –
340, аспірантів і докторантів – 163.
Продовжено виконання комплексного проекту на замовлення МОН
України «Створення першого вітчизняного допплерівського метеорологічного
радіолокатора» шляхом виконання прикладної держбюджетної теми
«Розроблення технічних рішень із реалізації високоефективних алгоритмів
цифрової обробки метеосигналів і виявлення небезпечних метеорологічних
явищ у доплерівському багатопроменевому метеорадіолокаторі». Це перший в
Україні досвід дозволить поширити цю прогресивну форму організації робіт
для вирішення актуальних для України проблем об'єднаними зусиллями
наукових колективів різних ВНЗ.
Розробки, які впроваджено у 2014р. за межами ХНУРЕ:
- два національні стандарти – гешування та блокового симетричного
шифрування(перетворення), розроблено, узгоджено та затверджено ТЗ та ТУ;
- налагоджено випуск програмно – апаратних та програмних засобів КЗІ:
генерування ключів – «Гряда -3, 3Д; процесори КЗІ «Гряда –41 П», серверів КЗІ
«Гряда – 301 А», та «Бар’єр 301 ООО», електронних ключів – «Кристал 1Д»,
«Алмаз – 1», мережеві модулі автентифікації, IP шифратори «Канал – 301 та
501» тощо;
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- макет комбінованої інфраструктури відкритих ключів (ІВК);
- система адаптивного захисту та технологія визначення параметрів руху
наземних рухомих об’єктів на основі мережної обробки фазових вимірів
навігаторів;
- база даних розсіяних та потенційних параметрів формування джерел
токсичності на великих площах важкодоступної місцевості;
- система комплексної експрес-діагностики, що дозволяє прискорити
процес діагностики студентів з особливими освітніми потребами. Виготовлено
експериментальний зразок пристрою для тестування носового дихання ТНДА з
модулем визначення перепаяно-витратних характеристик ПВХ та проведена
його метрологічна атестація. Розроблені методи та інформаційно-аналітична
система обліку і експрес-діагностики студентів;
- експериментальні зразки компонентів мікросистемної техніки для
виробництв з інтелектуальними властивостями та їх впровадження.
Науково-дослідні роботи з прикладних досліджень, які переходять у
2015р.:
- створення технологій побудови богатофункціонального радіотехнічного
комплексу для екологічного моніторингу;
- розроблення технічних рішень із реалізації високоефективних алгоритмів
цифрової обробки метеосигналів і виявлення небезпечних метеорологічних
явищ у доплерівському багатопроменевому метеорадіолокаторі;
- шифр "Нитка-2".
Університет, виконуючи завдання державної політики МОН України у
сфері розвитку інноваційної структури та трансферу технологій, використовує і
застосовує спеціалізовані майданчики - мережі трансферу технологій для
комерціалізації результатів науково-технічної діяльності в університеті, з
використанням Національної мережі трансферу технологій NTTN.
Підготовлено 9 технічних пропозицій для розміщення в мережі трансферу
технологій NTTN.
З метою розвитку інноваційної діяльності в університету постійно
вдосконалюється його інноваційна структура. У цьому плані університет
будучи засновником наукового парку «Радіоелектроніка та інформатика» (НП
РЕІ) використовує його, як новій елемент інноваційної інфраструктури.
Науковий парк, що створений 16 березня 2012 р., використовується з метою
розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті,
ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу,
матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових
досліджень університету і їх впровадження на вітчизняному та закордонному
ринках.
Основні функції, які покладено на НП РЕІ:
- створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо
їх комерціалізації;
- інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення
засновників і партнерів Наукового парку;

51

- сприяння розвитку та підтримці малого інноваційного підприємництва
через створення бізнес-інкубатору НП РЕІ;
- залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного)
капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
- розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науковотехнічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних
інвестицій;
- виконання інших функцій відповідно Статуту та не заборонених
законодавством України.
Крім того, відповідно до вимог МОН України у складі НДЧ ХНУРЕ
наказом ректора №134 від 27.04.2012р. був створений відділ інновацій,
трансферу технологій та інтелектуальної власності (ІТТІВ). Відділ створено з
метою забезпечення ефективного використання інтелектуального потенціалу та
виконання ХНУРЕ завдань, визначених відповідними законодавчими актами в
сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної
власності, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у даній сфері
в умовах комерціалізації результатів наукових досліджень, розробок
університету та об'єктів права інтелектуальної власності.
Відділ ІТТІВ виконує також задачі по організації взаємодії університету з
НП РЕІ та іншими суб'єктами інноваційної інфраструктури Харківського
регіону, наприклад, з Регіональним кластером «Інформаційно-комунікаційні
технології» (РК ІКТ), за формування та організацію роботи якого ХНУРЕ
призначений відповідальним.
Основними результатами діяльності відділу ІТТІВ і НП РЕІ є наступні:
1. Укладено Договір від 11.06.2014 р. між ХНУРЕ та Академією
технологічних наук України про приєднання до національної мережі трансферу
технологій.
2. Відправлена інформація про перспективні розробки Університету для
розміщення у книзі «Винахідникі України – еліта держави. Винаходи та
інновації» видавництва «ЛОГОС-Україна».
3. Підготовлено до друку каталог «Інноваційних проектів та науковотехнічних розробок» ХНУРЕ за 2013-2014 роки та каталог «Перспективних
розробок».
4. Участь у робочій групі з Конкурсу інноваційних проектів та Форуму
«IT-Kharkiv»-2014-2015р. У 2015 р. планується проведення ІІ Міжнародного
форуму «Kharkiv-ІТ» в рамках діяльності Кластера ІКТ, відповідальними за їх
організацію та проведення визначені ХНУРЕ і НП РЕІ.
5. Участь в роботі науково-технічної ради з Програми інформатизації
Харківської області.
6. Відправлена 03.09.2014 р. проектна пропозиція про науково-технічні
розробки ХНУРЕ для можливого використання у оборонно-промисловому
комплексі.
7. Участь у виконанні проекту наукового парку «Радіоелектроніка та
інформатика» ХНУРЕ зі створенням та впровадженням «Геоінформаційної
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системи моніторингу регіональних ресурсів та інформаційно-аналітичного
супроводу управлінських рішень» (ГІСМР) для Харківської обласної ради
згідно Договору №07/09-14 від 08.09.2014 р.
8. Представлено 12 розробок ХНУРЕ на інформаційно-комунікативному
заході-форумі «Науково-технологічне забезпечення обороно-промислового
комплексу» (Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза») 14-16 жовтня 2014 р., 9 із
яких надруковано в його матеріалах.
9. Виконання проекту «Створення геоінформаційної системи моніторингу
впливу проектів розвідки та видобутку вуглеводнів на соціально-економічний
розвиток місцевих громад Харківської області» (ГІСМВВ) згідно з Договором
№ PS0074 від 26.08.2014 р. між НП РЕІ ХНУРЕ та представництвом компанії
«Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» в Україні
ТОВ «Британська Рада (Україна)». Супроводження ГІСМВВ, у тому числі
наповнення бази даних геоінформаційної системи цільовими показниками за
кожен квартал та за рік.
10. Організація проведення 29.11.2014р. в ХНУРЕ круглого столу «Про
науково-технічне партнерство турецького науково-технологічного парку
«ODTU Teknokent» і НП РЕІ» у вигляді презентації інноваційних проектів Start Up за участю віце-президента технопарку Турецької Республіки «ODTU
Teknokent» Уфука Батума.
11. Організація проведення 16.12.2014р. в Харківської обласної ради
підсумкового круглого столу про завершення виконання проекту зі створенням
ГІСМВВ за участю заступника Генерального директора компанії SHELL в
Україні Андреаса Борка.
12. Організація проведення 20.01.2015р. в ХНУРЕ засідання
Координаційної ради кластера інформаційно-комунікаційних технологій
«Kharkiv-IT» та 17.06.2015р. в Науковому дослідному інституті Правознавства
НЮУ ім. Ярослава Мудрого.
13. Представлення інформації про виконання Програми залучення
інвестицій до Харківської області на період до 2015 року.
14. Підготовлення та відправлення пропозицій від ХНУРЕ в рамках
прийняття нової редакції Закону України «Про наукову й науково-технічну
діяльність».
15. Участь у різних заходах спрямованих на пошук замовників та
інвесторів для впровадження науково-технічних розробок ХНУРЕ у:
міжнародній конференції «Європейські стандарти економічного розвитку та їх
впровадження в Україні. Енергоефективність в міській політиці. Європейська
перспектива», яку проводив Європейський інститут Нерухомості міста Краків у
приміщенні ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у Харкові; круглому столі, на тему: «ІТ
та навчальні заклади: синергія співпраці», що проходив у приміщенні
Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» та інших.
16. Створення на базі НП РЕІ бізнес – інкубатору за участю студентів та
молодих вчених ХНУРЕ за 12 напрямами з метою комерціалізації науковотехнічних та інноваційних розробок за участю студентів та створення Start Up.
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17. Здійснення патентно-ліцензійної роботи та проведення роботи щодо
захисту об’єктів права інтелектуальної власності в університеті. Відбір патентів
для розміщення в мережі трансферу технологій NTTN.
18. Участь в роботі та реалізації Стратегії формування та розвитку
Регіонального кластера «Інформаційно-комунікаційні технології» на території
Харківської області.
19. Університет є також ініціатором і бере участь у розробці нових
інноваційних проектів «Створення ІТ-парку «Інтелектроніка» і «Створення
модульного дата-центру». Цим інвестиційним проектам присвоєно статуси:
«Регіональний проект» та «Пріоритетний проект розвитку». Дані проекти
можуть бути включені до інвестиційного проекту «Smart Region» м. Харків.
Створення цих структур дасть можливість побудувати комплексну
інфраструктуру для прискореного зростання інноваційних високоприбуткових
ІТ-компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, створенням
мікроелектронної техніки і наданням послуг у сфері інформаційнокомунікаційних технологій, створення робочих місць для випускників ХНУРЕ,
а також для створення бізнес-інкубатору НП РЕІ та Start Up компаній. Це дасть
можливість забезпечить замовленнями не тільки закордонних компаній, а й
ініціювати реалізацію власних високоприбуткових досягнень, прибуток від
реалізації яких отримуватимуть НП РЕІ та ХНУРЕ.
При виконанні основних функцій відділу використовувалися наступні
методи та підходи:
– наукова експертиза інноваційних проектів і науково-технічних
розробок;
– конкурсний відбір інноваційних проектів і науково-технічних розробок;
– презентація та реклама інноваційних проектів, у тому числі через
виставки, Інтернет, конкурси НП РЕІ та інше.
Кількісні показники результатів наукової діяльності наведені в табл. 11.211.7.
Таблиця 11.2 – Видання журналів та збірників наукових праць ХНУРЕ
Назва збірників (журналів)
Радіоелектроніка та інформатика
Радіотехніка
АСУ та прилади автоматики
Біоніка інтелекту
Прикладна радіоелектроніка
Загальна кількість

2014
3
4
3
2
4
16

до 01.07.2015
2
1
1
4
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Таблиця 11.3 – Публікації статей
Статті
Факультети
Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та
управління
Прикладної математики та
менеджменту
Радіотехнічний
Телекомунікацій та
вимірювальної техніки
Автоматики і комп’ютеризов.
технологій
Електронної техніки
Факультет навчання іноземних
громадян
Інші підрозділи
Загальна кількість

2014 р.
загау закордон.
лом
виданнях

до 01.07.2015 р.
зага- у закордон.
лом
виданнях

109
142

15
26

22
42

1
3

86

29

35

13

60
64

14
18

24
31

7
9

63

7

12

1

132
16

32
3

18
8

7
0

37
709

12
156

9
201

4
45

Таблиця 11.4 – Публікації тез доповідей

Факультети

загалом

Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та
управління
Прикладної математики та
менеджменту
Радіотехнічний
Телекомунікацій та
вимірювальної техніки
Автоматики і комп’ютеризов.
технологій
Електронної техніки
Факультет навчання іноземних
громадян
Інші підрозділи
Загальна кількість

271
294

Тези доповідей
2014 р.
до 01.07.2015 р.
у закордон. загау
виданнях
лом
закордон.
виданнях
30
161
15
52
84
3

362

34

115

1

93
192

4
11

57
136

2
6

159

15

103

0

225
60

43
8

76
7

7
0

44
1700

8
205

18
757

4
38
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Таблиця 11.5 – Патенти, отримані за 2014 р. та І півріччя 2015 р.
Факультети
Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та
управління
Прикладної математики та
менеджменту
Радіотехнічний
Телекомунікацій та
вимірювальної техніки
Автоматики і
комп’ютеризованих технологій
Електронної техніки
Факультет навчання іноземних
громадян
НДЧ
Загальна кількість

Патенти
2014 р.
0,5
7,5

до 01.07.2015 р.
0
3

0

1

11,5
1

0
1

3

4

14,5
0

9
0

6
44

2
20

Таблиця 11.6 – Виставки науково-технічної продукції, в яких брав
участь університет у 2014 р. та у І півріччі 2015 р.
факультет, науковий
підрозділ
Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та
управління
Прикладної математики та
менеджменту
Радіотехнічний
Телекомунікацій та вимірювальної
техніки
Автоматики та комп’ютеризованих
технологій
Електронної техніки
НДЧ

Виставки
2014 р.
до 01.07.2015
7

3

3

2

2

1

3

3

2

2

6

3

4
2

2
1
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Таблиця 11.7 – Монографії, навчальні посібники, підручники
Факультет, науковий
підрозділ
Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та
управління
Прикладної математики та
менеджменту
Радіотехнічний
Телекомунікацій та
вимірювальної техніки
Автоматики і комп’ютеризованих
технологій
Електронної техніки
ФНІГ
НДЧ
Загальна кількість

Монографії, навчальні посібники,
підручники
2014 р.
11
16

До 01.07.2015 р.
2
2

21

1

7
4

4
-

8

1

5
3
3
78

1
11

Науково-інформаційні заходи проведені у 2014/2015 н.р.
1.
ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні
системи та технології (ІСТ-2014), 15-21 вересня 2014 р., м. Харків.
2.
Міжнародна науково-практична конференція «Математичне
моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами»
(ММП-2014)», 16-19 вересня 2014 р., пгт Коблево, Миколаївська обл.
3.
Міжнародний сімпозіум «East – West Design and test Symposium»
26-29 вересня 2014 р., м.Київ.
V Міжнародний радіоелектронний форум «Прикладна радіоелектроніка.
Стан та перспективи розвитку» (МРФ – 2014), 20-24 жовтня 2014 р., м. Харків.
В рамках форуму проведено тематичні конференції, семінари та зустрічі:
4.
Конференція «Інтегровані інформаційні радіоелектронні системи і
технології»;
5.
Конференція «Проблеми інфокомунікацій. Наука і технології»
PICS&T'2014;
6.
Конференція «Проблеми біомедінженеріі. Наука і технології»;
7.
VII Міжнародна наукова конференція «Функціональна база
наноелектроніки»;
8.
Науково-практичний
семінар
«Інформаційне
забезпечення
дорожнього руху - основа безпеки та комфорту»;
9.
Круглий стіл «Питання гармонізації підготовки аспірантів вУкраїні
та Євросоюзі»;
10. Круглий стіл «Інноваційні процеси і розвиток інформаційних
технологій в охороні здоров'я. Актуальні проблеми та шляхи їх вирішення».
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11. Круглий стіл за підтримки Шведського інституту Si. (м. Стокгольм,
Швеція) за темою: «Численні аспекти проблеми безпеки в сучасному
суспільстві: глобальний, регіональний і локальний рівні», 15 грудня 2014 р.,
м. Харків.
ХІХ Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь в
21 столітті», 20-22 квітня 2015р., м. Харків.
В рамках форуму проведено 11 тематичних конференцій:
12. «Електронна техніка і технології»;
13. «Автоматизовані системи та комп’ютеризовані технології
радіоелектронного приладобудування»;
14. «Сучасні проблеми радіотехніки»;
15. «Перспективи розвитку телекомунікаційних та інформаційновимірювальних технологій»;
16. «Комп’ютерні, програмні та інтернет-технології, програмування
комп’ютерних мобільних систем»;
17. «Інформаційні інтелектуальні системи»;
18. «Математичне моделювання, системний аналіз і теорія
оптимальних рішень»;
19. «Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства»
20. «Управління знаннями та конкурентна розвідка»
21. «Актуальні проблеми економічної кібернетики»;
22. «Українська державність, мова, культура в інформаційному
тисячолітті».
23. Міжнародна науково-практична конференція студентів-іноземців
підготовчих та основних ф-тів, слухачів центрів навчання іноземних громадян
ВНЗ.
24. Х Міжнародна конференція з теорії та техніки антен (ICATT’2015)
21-24 квітня 2015 р., м. Харків;
25. І Міжнародна
науково-технічна
конференція
«Проблеми
електромагнітної сумісності перспективних безпроводових мереж зв’язку
«ЕМС-2015», 27 травня 2015 р., м. Харків.
26. ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Мова та
спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у вищому навчальному
закладі», 28-30 травня 2015 р., м. Харків.
27. Круглий стіл «Актуальні проблеми інтеграції ХНУРЕ з
харківськими науковими установами НАН України в галузі науки та підготовки
кадрів», 21 травня 2015 р., м. Харків.
Участь у виставках:
1.
Виставка в межах студенського конкурсу «Смелые идеи с Siemens
PLM Software» 25 вересня 2014 р., м. Москва – 2 експоната.
2.
ХХІІІ Міжнародна медична виставка «Охорона здоров’я 2014»,
30.09-02.10.2014 р., м. Київ – 1 експонат.
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3.
Виставка в межах V Міжнародного медичного форуму «Інновації в
медицині – здоров’я нації» 14.10-16.10.2014р., м. Київ – 1 експонат.
4.
Виставка в межах: Autumn Seminar «How to develop ULLL
Programmes: From the needs analysis to the design Dialogue between research and
practice» 2014 EUCEN, 06-07.11.2014 р. м. Барселона – 1 експонат.
5.
Х Український студентський фестиваль реклами, (УСФР-2014),
20.11.2014 р., м. Київ – 7 експонатів.
6.
Галузева виставка «Сучасні тенденції розрахунку науковообгрунтованих норм праці в радіоприладобудуванні», 20 листопада 2014 р.,
м. Харків – 1 експонат.
7.
VI студенський фестиваль реклами «Компот», 21 листопада 2014 р.,
м. Оренбург – 1 експонат.
8.
Міжнародна виставка «Robotics Expo 2014», 27-29 листопада
2014 р., м. Москва – 1 експонат.
9.
Виставка в межах Дня відкритих дверей ХНУРЕ, 21 грудня 2014 р.
– 85 експонатів.
10. Виставка в межах ХІХ Міжнародного Молодіжного форуму
«Радіоелектроніка та молодь в 21 столітті», 20-22 квітня 2015 р., м. Харків –
більше 100 експонатів.
11. Міжнародна виставка «Ганновер - мессе – 2015», 09-14 квітня
2015 р., м. Ганновер – дві презентації.
12. ІІІ Україно-польські «Наукові пікніки», 22 травня 2015р., м. Харків
– 15 експонатів.
Науково-дослідна робота студентів
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1506 від
23.12.2014 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у
2014/2015 навчальному році» в університеті у лютому 2015 р. проведено І етап
Всеукраїнської студентської олімпіади, в якому взяли участь 1238 студентів
(2014 р. – 953). Олімпіади проведені з 15 навчальних дисциплін (2014 р. – 14) та
з 20 спеціальностей (2014 р. – 20), за участю 855 (2014 р. – 501) та 383 (2014 р.
– 452) студентів відповідно.
24-26 березня 2015 р. на базі ХНУРЕ відбувся ІІ етап Всеукраїнської
студентської олімпіади з напрямів «Радіоелектронні апарати», «Комп’ютерні
науки» і «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», в якому взяли
участь 172 студенти з 31 ВНЗ 16 міст України (2014 р. – 158), в тому числі із
ХНУРЕ – 23 чол.
За окремими напрямками учасники олімпіади розподілились таким
чином:
– напрям «Радіоелектронні апарати» – 59 чол.: ХНУРЕ – 11, інші – 48
(м. Одеса, м. Запоріжжя, м. Сєвєродонецьк, м. Кременчук, м. Тернопіль, а
також ВНЗ м. Харків: НАУ «ХАІ», НТУ «ХПІ», ХУПС, УІПА, ХНУ ВС);

59

– напрям «Комп’ютерні науки» – 77 чол.: ХНУРЕ – 6, інші – 71
(м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Краматорськ, м. Львів, м. Луцьк,
м. Миколаїв, м. Одеса, м. Суми, м Ужгород, м. Черкаси, м. Чернігів, а також
ВНЗ м. Харків: НТУ «ХПІ», НАУ «ХАІ», УІПА, ХНАДУ, ХНУ, ХНЕУ);
– напрям «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» –
36 чол.: ХНУРЕ – 6, інші – 30 (м. Одеса, м. Дніпропетровськ, м. Львів, а також
ВНЗ м. Харків: НТУ «ХПІ», НАУ «ХАІ», УІПА, ХНАДУ).
За підсумками роботи журі студенти ХНУРЕ посіли наступні призові
місця:
Напрям «Радіоелектронні апарати»
І
–
Арістархов Д.Ю., ст. гр. РЕАу-12-1
Напрям «Комп’ютерні науки»
І
–
Мельничук Ю. В., ст. гр. КН-11-1
ІІ
–
Цибулько В. І., ст. гр. КН-11-3
ІІ
–
Пирлик А.Т., ст. гр. КН-11-1
Напрям «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»
І
–
Корчакова А.С., ст. гр. МЗВЯПм-14-1
Спеціальність «Автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв»
І
–
Онишко В.О., ст. гр. АКІТу-13-1
64 студенти ХНУРЕ взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей.
«Інформаційна безпека»
І
–
Кононихін О.О., ст. гр. БІКС-10-1
ІІ
–
Полчаніков С.Р., ст. гр.УІБ-11-1
ІІІ
–
Шульгін О.С., ст. гр. УІБ-11-1
«Комп’ютерні системи та мережі»
ІІ
–
Сандркін Д.Л., ст. гр. КІ-11-1
«Інформатика»
ІІ
–
Балганбаєв С.А., ст. гр. ІНФм-14-1
«Комп'ютеризовані системи управління і автоматики»
ІІ
–
Міщук В. В., ст. гр. СІ-11-1
«Метрологія, стандартизація та сертифікація»
ІІ
–
Голєнькова Ю.О., ст. гр. МСС-12-1
«Системне програмування»
ІІ
–
Зайченко Г.С., ст. гр. СПм-14-1
«Управління фінансово- економічною безпекою»
ІІ
–
Сушко І. М., ст. гр. ЕКс-14-1
«Фізика»
ІІІ
–
Лунічкін О.Г., ст. гр. КІ-11-4
«Телекомунікації»
ІІІ
–
Ванєєв Б.О., ст. гр. ТК-11-1
«Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем»
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ІІІ
–
Крамаренко Ю.В. ст.гр. КІ-11-4
ІІІ
–
Журба С.В., гр. КІ-11-4
ІІІ
–
Соколов А.С., гр. КІ-11-4
«Проектування видавничо-поліграфічного виробництва»
ІІІ
–
Чеканов І.О., ст.гр. КТСВПВм-14-1
У неофіційному заліку команди ХНУРЕ посіли:
«Інформаційна безпека»
–
І місце
«Системне програмування»
–
ІІ місце
«Технічна діагностика обчислювальних пристроїв – ІІ місце
та систем»
«Телекомунікації»
–
ІІІ місце
«Автоматизоване управління технологічними –
ІІІ місце
процесами»
Призові
місця
І
ІІ
ІІІ
Всього

Всеукраїнська студентська олімпіада
На базі ХНУРЕ
На виїзді
Всього
4
1
5
2
7
9
–
7
7
6
15
21
21

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1193 від
21.10.2014 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук
у
2014/2015 н.р.» на базі ХНУРЕ проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з напряму «Радіотехніка». Для участі у конкурсі
надійшло 40 наукових робіт студентів з 19 вищих навчальних закладів 9 міст
України, в тому числі 9 робіт з ХНУРЕ.
21 квітня 2015 р. відбулася підсумкова науково-практична конференція з
напряму «Радіотехніка», на яку були запрошені автори 21 наукової роботи з
14 ВНЗ Києва, Житомира, Запоріжжя, Кременчука, Львова, Одеси, Чернівців
та Харкова, на якій студенти виступили із захистом своїх наукових робіт.
За підсумками роботи галузевої конкурсної комісії з напряму
«Радіотехніка» студенти університету отримали дипломи:
І ступеня:
ІІ ступеня:
ІІІ ступеня:

Волкова М.О.
Руднєва К.В.
Шеін Є.С.

(гр. АКИТ-13-1)
(гр. АРТм-14-1)
(гр. КТРСм-14-1)

Студенти ХНУРЕ активно взяли участь у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з розділів, які проводились в інших ВНЗ України.
Було відправлено 54 студентські наукові роботи, автори 27 робіт були
запрошені для участі у підсумкових науково-практичних конференціях
Конкурсу. Студенти університету стали переможцями у наступних галузях
науки:
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Диплом І ступеня
Козюк А.С.

БМІу-12-1

Інформатика та кібернетика

Родінко М.Ю.

БІКСм-14-1

Інформаційна безпека

Диплом ІІ ступеня
Стеблянко Б.О.

ЕК-11-1

Охорона праці

Мусієнко Б.Г.
Хаханов І.В.

CКСм-14-1
КІ-14-5

Інформатика, обчислювальна
техніка та автоматизація

Диплом ІІІ ступеня
Алаєва Ю.О.
Ванєєв Б.О.
Лісова К.А.

ТК-11-2
ТК-11-1
ТК-11-3

Мар’єнко О.М.

ВПС-13-2

Шиян О.В.

САУс-14-1

Костенко Є.А.
Улєскіна Н.А.

ІНФм-14-1
ІТБМм-14-1

Картавцева І.В.

БМІс-14-1

Козюк А.С.

БМІу-12-1

Інформаційні мережі зв'язку
Інформаційні мережі зв'язку
Телекомунікаційні системи та
мережі
Прикладна геометрія, інженерна
графіка та ергономіка
Інформатика та кібернетика
Інформатика та кібернетика
Інформатика, обчислювальна
техніка та автоматизація
Цивільна оборона та пожежна
безпека
Інформаційні технології

.

Призові
місця

Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт
На базі ХНУРЕ
На виїзді
Всього
І
1
2
3
ІІ
1
2
3
ІІІ
1
9
10
Всього
3
13
16
16
20–22 квітня 2015 року в університеті був проведений ХІХ Міжнародний
молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у 21 столітті», до участі в якому
було подано 1097 тез доповідей (2014 р. – 1331) з України, Росії, Білорусі та
Ізраїлю, у тому числі:
ХНУРЕ

– 914 тез;

ВНЗ Харкова, України, СНД
та дальнього зарубіжжя

– 183 тези.

Під час роботи Форуму працювала виставка технічної творчості молоді.
В розділі «Програмне забезпечення» було продемонстровано 72 програмних
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засоби (2014 р. – 44). В розділі «Прилади і пристрої» – 29 експонатів (2014 р. –
37).
Активно студенти університету брали участь у молодіжних наукових
конференціях. За участю студентів було подано та опубліковано:
– 40 тез доповідей на V Міжнародний радіоелектронний форум
«Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку»
(м. Харків, ХНУРЕ, 14-17 жовтня 2014 р.);
– 27 тез доповідей на ІV Міжнародну науково-технічну конференцію
«Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
та засобів управління» (4-5 грудня 2014 р., Полтава-Баку-БєлгородКіровоград-Харків);
– 13 тез доповідей на VIІІ Міжнародну науково-технічну конференцію
«Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів»
(м. Кременчук, грудень 2014 р.),
– 25 тез доповідей на V Міжнародну науково-технічну конференцію
«Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій
та засобів управління» (23-24 квітня 2015, Полтава-Баку-КіровоградХарків);
– 12 тез доповідей на Міжнародну науково-практичну конференцію
«Інформатика, математичне моделювання, економіка» (м. Смоленськ,
11-15 травня 2015 р.) та інші.
Студенти активно взяли участь у студентських конференціях суспільносоціального напрямку. Було опубліковано 69 тез доповідей на IV Міжвузівській
науково-практичній конференції «Україна у світових війнах ХХ століття»
(Харків, ХНУРЕ, 2015) та інші.
Всього за участі студентів було подано та опубліковано 1037 тез
доповідей. З них 21 доповідь була прийнята на Міжнародні наукові конференції
у Росії, Польщі, Болгарії та Великобританії. За участі студентів було
підготовлено та вийшло з друку 19 статей.
Дані про наукові публікації студентів за І півріччя 2015 р. по факультетах
наведені у таблцях 11.8 – 11.9.
Для участі у ІХ Харківському регіональному конкурсі студентських
наукових робіт було направлено 12 робіт. Студентка
університету
Тищенко О.О. (гр. ПІ-12-6) отримала Диплом ІІ ступеню за напрямом
«Технічні науки».
У відкритому конкурсі студентських наукових робіт з поліграфії і
видавничої справи «Молодь і поліграфія» (м. Львів) студенти університету
Кузьміна К.В. (гр. КТСВПВм-14-1) і Бізюк К.А. (гр. ВПС-11-1) отримали
Дипломи ІІ та ІІІ ступеню відповідно.
Команда студентів ХНУРЕ неодноразово перемагала у різних заходах з
програмування:
–
ІІ (регіональний) етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
програмування (вересень 2014 р., ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків) – І місце
(Балганбаєв С.А. (гр. ІНФм-14-1), Пожарський Б.А. (гр. ІПЗм-14-2), ІІІ місце
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(Андрущак Є.І. (гр. ІПЗм-14-1), Езе Ф.М. (гр. КН-12-5), Карпінський А.М. (гр.
КІ-11-3);
–
Фінал Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (18
жовтня 2014 р., ХНЕУ ім. С. Кузнеця, м. Харків) – ІІ місце (Єрохін М.А.
(гр. ПІ-12-1), Волчанецький І.С. (гр. КН-12-3);
–
V відкритий чемпіонат БГУІР з програмування (25 квітня 2015 р.,
м. Мінськ, Білорусь) – ІІІ місце (Балганбаєв С.А. (гр. ІНФм-14-1), Пожарський
Б.А. (гр. ІПЗм-14-2);
–
XІІ Відкритий Чемпіонат Харкова зі спортивного програмування –
перший дивізіон (26 квітня 2015 р., м. Харків) – ІІІ місце (Балганбаєв С.А. (гр.
ІНФм-14-1), Пожарський Б.А. (гр. ІПЗм-14-2);
–
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (26
квітня 2015 р., НТУ «ХПІ», м. Харків) – І місце (Балганбаєв С.А. (гр. ІНФм-141), Пожарський Б.А. (гр. ІПЗм-14-2), ІІ місце (Андрущак Є.І. (гр. ІПЗм-14-2),
Езе Ф.М. (гр. КН-12-5), Карпінський А.М. (гр. КІ-11-3), ІІІ місце (Єрохін М.А.
(гр. ПІ-12-1), Волчанецький І.С. (гр. КН-12-3), Абді Рейдан (гр. ПІ-12-1).
У регіональному фіналі Міжнародного чемпіонату комп’ютерних
талантів «Золотий Байт-2015» у номінації «Short moovie» ІІ місце зайняв
студент Усольцев О.О. (гр. АТу-14-2).
У фіналі Міжнародного чемпіонату комп'ютерних талантів «Золотий байт
– 2015» (18-9 квітня 2015 р., м. Київ) студенти Субботін В.М. (гр. ПІ-11-1),
Ковальов Є.В. (гр. ПІ-13-1) посіли І місце у номінації «NoSQL Expert». Студент
Крот А.О. (гр. ПЗСм-14-1) посів ІІ місце у номінації «Mobile Development».
У національному фіналі VIIІ Міжнародної
олімпіади у сфері
інформаційних технологій «ІТ – Планета 2014/2015» студент Крот А.О. (гр.
ПЗСм-14-1) посів І місце у номінації "Розробка мобільних застосувань". Він
отримав право захищати честь університету і країни у Міжнародному фіналі,
який відбувся 22-25 травня 2015р. в м. Санкт-Петербург (Росія) і гідно
представив університет.
У національному фіналі Міжнародної студентської олімпіади у сфері
інформаційних технологій «ІТ–Universe –2014/15» (04-05 червня 2015, м. Київ)
студенти Передерій С.В. (гр. РТ-11-1) та Мальцева Н.О. (гр. УІБ-11-1)
зайняли відповідно І та ІІ місця і отримали право захищати честь університету і
країни у Міжнародному фіналі VIII Міжнародної студентської олімпіади з
інформаційних технологій «ІТ –Universe 2015», який відбудеться у вересні 2015
р. в м. Баку (Азербайджан).
В Міжвузівській математичній олімпіаді (ХІБС УБС НБУ, м. Харків)
взяли участь 4 студента університету. І місце посів Білобородов А.А. (гр. СА13-1), ІІІ місце – Дубінський В.М. (гр. ПМ-13-1).
Студенти університету взяли активну участь та отримали перемогу у
різних заходах, присвячених рекламі та дизайну:
– VІ фестиваль реклами «Компот» (м. Оренбург, Росія) – І місце
(Нікандров О.В. (гр. КТСВПВм-14-1);
– Міський конкурс соціальної реклами (м. Красноярськ, Росія) – ІІІ місце
(Нікандров О.В. (гр. КТСВПВм-14-1).
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На Х (ювілейному) Українському студентському фестивалі реклами, який
проходив в Києві у листопаді 2014 р., було представлено 7 експонатів.
Студент Олянішин В.В. (гр. ВПС-12-2) одержав Дипломи переможця
І ступеню. Студент Нікандров О.В. (гр. КТСВПВм-14-1) отримав Дипломи ІІ
та ІІІ ступеню.
Переможцями V Всеукраїнського фестивалю аматорського кіно «Мотор»
(3 березня 2015 р., м. Суми) в номінації «Німе кіно», а також Харківського
міського конкурсу «Студентська весна-2015» в в номінації «Кіно-дебют».
(21 квітня 201 р.) стали студенти Усольцев О.О. і Дмитренко А.І. (АТу-14-2).

–

Студенти ХНУРЕ взяли участь в інших заходах:
ІХ Міжнародна відкрита студентська олімпіада з програмування
ім. С.О.Лебедєва та В.М.Глушкова «KPI-OPEN 2014» (м. Київ);
Студентський конкурс «Сміливі ідеї з Siemens PLM Software» (м. Москва,
Росія);
Выставка «Robotics Expo 2014» (м. Москва, Росія);
VІІ Міжнародна дистанційна олімпіада з прикладного програмування
для мікропроцесорних систем (м. Бійськ, Росія);
Форум «Російська неділя реклами 2014» (м. Москва, Росія);
Фінал VIII Міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій ―ІТ–
планета 2014/15‖ (22-25 травня 2015р., м. Санкт-Петербург, Росія);
Конкурс «Найкраще дизайнерське рішення» (12 квітня 2015 р., м. Київ);

–

Конкурс МТС «Професіонали майбутнього 2015» (25 травня 2015 р., м. Київ);

–

Всеукраїнський конкурс «Мистецтво жити разом: культура особистості та
суспільства» (травень 2015 р., м. Київ);
ІІ етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка
(м. Харків);
ІІ етап XV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика
(м. Харків).

–
–
–
–
–
–

–

–

Таблиця 11.7 – Кількість студентів-учасників Всеукраїнських
студентських олімпіад
Факультети
Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та управління
Прикладної математики та менеджменту
Радіотехнічний
Телекомунікацій та вимірювальної техніки
Автоматики і комп’ютеризованих технологій
Електронної техніки
Навчання іноземних громадян
Загальна кількість по університету

Кількість учасників олімпіад
2013/2014
2014/2015
І/ІІ етапи
І/ІІ етапи
175 / 13
257 / 12
161 / 10
105 / 13
137 / 14
114 / 11
114 / 6
190 / 8
87 / 21
84 / 22
213 / 17
345 / 19
30 / –
–
36 / 2
143 / 2
953 / 83
1238 / 87
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Таблиця 11.8 – Наукові публікації студентів по факультетам
Факультети

Кількість публікацій
2014
І пол. 2015
255
269
243
163
240
157
64
40
91
64
136
91
115
68
188
204
1332
1056

Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та управління
Прикладної математики та менеджменту
Радіотехнічний
Телекомунікацій та вимірювальної техніки
Автоматики і комп’ютеризованих технологій
Електронної техніки
Навчання іноземних громадян
Загальна кількість по університету

Таблиця 11.9 – Наукові публікації студентів університету
Публікації/рік

І пол. 2015
1037
19
1056

2014
1278
54
1332

Тези
Статті
Загальна кількість

Підготовка науково-педагогічних кадрів
Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться через аспірантуру та
докторантуру ХНУРЕ на 27 кафедрах, за 31 науковою спеціальністю. В
університеті функціонують 8 спеціалізованих вчених рад, у тому числі
7 докторських, в яких представлено 15 спеціальностей.
У 2014/2015 н.р. до аспірантури прийнято 67 осіб, з них 48 осіб з
відривом від виробництва (з них 7 – на контрактній підставі), 19 осіб без
відриву від виробництва, крім того до аспірантури ХНУРЕ прийнято
14 аспірантів-іноземців (табл. 11.10).
У докторантурі ХНУРЕ навчаються 13 осіб.
Таблиця 11.10 – Контингент аспірантів
Форма навчання
Денна
Заочна
Загальна кількість

на 01.09.2014
бюджет контракт
156
2
80
1
236
3

на 01.06.2015
бюджет контракт
135
13
57
1
206
14

Таблиця 11.11 – Захист кандидатських дисертацій
Факультети
Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та управління
Прикладної математики та менеджменту

2013/2014
3
7
5

Рік
2014/2015
10
7
7

66

Радіотехнічний
Телекомунікацій та вимірювальної техніки
Автоматики і комп’ютеризованих технологій
Електронної техніки
ФНІГ
Загальна кількість

11
8
1
5
40

7
7
3
6
1
48

Таблиця 11.12 – Захист докторських дисертацій
Факультети
Комп’ютерних наук
Комп’ютерної інженерії та управління
Прикладної математики та менеджменту
Радіотехнічний
Телекомунікацій та вимірювальної техніки
Автоматики і комп’ютеризованих технологій
Електронної техніки
Загальна кількість

Рік
2013/2014
2
2

2014/2015
1
1
1
1
2
6

Таблиця 11.13 – Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів
Загальна кількість спеціальностей із захисту докторських та
кандидатських дисертацій
Кількість спеціальностей із захисту докторських дисертацій
Кількість штатних науково-педагогічних працівників ВНЗ, які є
членами спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій
Загальна кількість аспірантів
Кількість аспірантів денної форми навчання
Загальна кількість докторантів
Кількість випускників аспірантури денної форми навчання
Кількість випускників аспірантури, які звітного року захистили
кандидатські дисертації, але не пізніше одного року після
закінчення аспірантури
Кількість затверджених АК докторських і кандидатських
дисертацій, захищених за останні три роки науковопедагогічними працівниками вищого навчального закладу
(2012/2013 – 2014/2015)
Кількість затверджених АК докторських дисертацій, захищених
за останні три роки науково-педагогічними працівниками ВНЗ
(2012/2013 – 2014/2015)
З аспірантури у 2014/2015 н.р. випущено 67 чол., у т.ч.:
з відривом від виробництва
–
51 з них:
– з захистом дисертації
–
10
– подано до спец. вчених рад
–
8

13
13
58
220
148
15
67
24

169

27

67

без відриву від виробництва
– з захистом дисертації
– подано до спец. вчених рад

–
–
–

16
4
1

У спецрадах університету у 2014/2015 н.р. захищено:
кандидатських дисертацій
–
47
докторських дисертацій
–
4
Співробітниками та аспірантами університету захищено:
кандидатських дисертацій
–
46
– з них у спецрадах університету – –
37
докторські дисертації
– 6
– з них в спецрадах університету
– 4
Присвоєно вчених звань:
доцент
професор
старший науковий співробітник

–
–
–

19
9
2

ХІІ. Міжнародне співробітництво
Протягом 2014/2015 н.р. університетом укладено 24 нові угоди про
співробітництво із зарубіжними освітніми закладами. Вчені ХНУРЕ входять до
авторитетних міжнародних наукових організацій. Посилюється взаємодія з
університетами Європи. Викладачами університету проводяться лекції в
європейських освітніх закладах, до ХНУРЕ запрошуються лектори провідних
вищих навчальних закладів закордону.
Здобувають освіту в ХНУРЕ 1323 громадян іноземних держав
(табл. 12.1). Показники ХНУРЕ з міжнародного співробітництва за
2014/2015 н.р відображені у табл. 12.2.-12.2.
Таблиця 12.1.– Чисельність іноземних громадян, які здобувають вищу
освіту у ХНУРЕ
Форма навчання
Студентів громадян іноземних держав
в т ч. студенти денної форми навчання
в т.ч. студенти заочної форми навчання
Слухачі підготовки до вступу у ВНЗ іноземних
громадян
Слухачі громадяни іноземних держав ЦПО
Аспіранти-громадяни іноземних держав
Всього здобувають освіту у ХНУРЕ

2013/2014
1225
956
269

2014/2015
1061
859
202

311

235

5
26
1567

4
23
1323
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Таблиця 12.2 – Показники ХНУРЕ з міжнародного співробітництва
за 2014/2015 н.р.
Заходи з міжнародного співробітництва
- виїзди з метою стажування, навчання та
підвищення кваліфікації
- виїзди з метою проведення викладацької
роботи
- виїзди з метою проведення наукових
досліджень
- участь у міжнародних семінарах
конференціях, тощо
- інші заходи з міжнародного співробітництва
Всього виїздів працівників університету за
кордон
Укладено нові угоди з закордонними
науковими та навчальними закладами
Продовжували діяти попередні угоди
Одержання грантів:
у тому числі: - для стажування
- для наукового співробітництва та реалізації
проектів
- викладацька робота
- учбових грантів
- участь у конференціях та семінарах
- інші
Подано до міжнародних наукових фондів
нових проектів
Проведено міжнародних конференцій,
семінарів, тощо

2013/2014

2014/2015

48

17

11

11

42

24

95

156

16

16

212

208

18

24

90
107
25
32

106
164
8
62

11
3
33
3
27

11
2
80
1
27

21

4

Продовжується робота над проектом Темпус 543839-2013-SE-SMHES A
Network for Developing Lifelong Learning in Armenia, Georgia and Ukraine
«Створення мережі навчання впродовж життя у Вірменії, Грузії та Україні», в
якій взяли участь 2 представники ХНУРЕ – доц. каф. ПІ Ревенчук І.А., що є
координатором цього проекту в Україні, та доц. каф. ПІ Шатовська Т.Б. Проект
є переможцем 6-го конкурсу Темпус, його координатором є Університет
Ліннеус, м. Векше, Швеція, який має величезний досвід в галузі реалізації
міжнародних проектів та міжнародного співробітництва. Загальною метою
цього проекту є поліпшення стану проблеми безробіття і відсутності інновацій
у зв’язку з розривом між потребами ринку праці і навичками робочої сили.
Зміна умов на ринку праці має бути узгоджена з подальшим розвитком набору
компетенції по шукачів роботи та підвищення соціальної інтеграції осіб в
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активному трудовому житті. В рамках проекту у жовтні 2014р. доц. каф. ПІ
Ревенчук І.А. та доц. каф. ПІ Шатовська Т.Б. взяли участь у запланованій
зустрічі з академічної програми Темпус №543839-TEMPUS-1-2013-1-SETEMPUS-SMHES університетів-партнерів в університеті «Ангел Кинчев», а у
лютому 2015р. в Датському Технічному Університеті. У червні 2015 року доц.
каф. ПІ Ревенчук І.А. та доц. каф. ПІ Чуприна А.С. прийняли участь в
академічній програмі Темпус №543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUSSMHES, яка відбулася в м.Єреван (Вірменія). Під час усіх зустрічей з
представниками партнерів обговорювалися основні напрями імплементації LLL
(life learning) стратегії в Україні. Розроблені шляхи досягнення цілей за
проектом та стратегія розповсюдження інформації щодо досягнених
результатів за проектом.
17 грудня 2010 р. кафедра ПЕЕА відкрила лабораторію EduNet німецької
компанії Phoenix Contact. Участь співробітників кафедри у стажуваннях,
конференції та конкурсі, що проводилися компанією Phoenix Contact, дала
можливість не тільки підвищити рівень викладання дисциплін з автоматизації
на кафедрі ПЕЕА, а й встановити зв’язки з представниками інших ВНЗ, які
входять в мережу EduNet, що посприяло залученню ХНУРЕ до Темпус проекту
з автоматизації 544010-2013-DE-JPHES-Trainings in Automation Technologies for
Ukraine (Тренінги з технологій автоматизації для України). Цей проект було
виграно в 2013 році. Учасниками проекту є 5 ВНЗ з країн Європи (Бельгія,
Іспанія, Німеччина, Ірландія, Австрія), Міністерство освіти і науки України та 5
ВНЗ України. Загальна сума гранту–722 719,90 €. Координатором проекту від
ХНУРЕ є асистент каф. ПЕЕА Галкін П.В. В рамках проекту планується
створення у ХНУРЕ центру з автоматизації. У вересні 2014р. зав. каф. ПЕЕА
Ключник І.І. та асистент каф.ПЕЕА Галкін П.В. брали участь в робочій зустрічі
з промислової автоматизації, яка відбулася в університеті м.Лімерік,в рамках
Темпус-проекту ―TATU‖. У лютому 2015 року Галкін П.В. проведення зустрічі
з промислової автоматизації на базі університету CUAS (Австрія). За
результатами цих зустрічей в ході виконання проекту ХНУРЕ має отримати в
2015 р. спеціалізоване обладнання для створення тренінг-центру з промислової
автоматизації на базі кафедри ПЕЕА.
Кафедра ТКС протягом останніх років активно співпрацює з Технічним
університетом Блекінге (BTH), м. Карлскруна, Швеція. З 1 грудня 2013 р.
працює проект 544455-2013-SE-JPCR-Educating the Next generation experts in
Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program. Координатором проекту
від українських партнерів було призначено доц. каф. ТКС Андрушка Д.В. З
боку грант-апліканта роботою керує координатор проекту – Андерс Карлсон
(BTH).
Проект 544521-2013-DE-SMHES-Entrepreneur Alumni Network Спільна
громадська некомерційна організація «Асоціація підприємців-випускників»
(міжнародний відділ НДЧ). Координатором проекту є Вільний університет у
Берліні. Кузьомін О.Я., професор кафедри інформатики приймав участь у
координаційних нарадах партнерів проекту.
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Темпус
проект
530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES
«Інноваційна гібридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з
підприємствами» (координатор – Технічний університет Вільдау, Німеччина),
який працює з 2012р., присвячений розвитку співпраці між університетами та
підприємствами Україні для підвищення рівня ІТ-освіти, забезпечення ринку
ІТ-аутсорсингових послуг професіоналами високої кваліфікації, розробці
віртуального інноваційного простору між українськими студентами,
науковцями та фахівцями в галузі ІТ. Координатором проекту від ХНУРЕ було
призначено проф. Бєлоус Н.В. Метою проекту є також участь у нарадах з
обміну досвідом в галузі аутсорсингу з європейськими університетами та
компаніями. 18-19 червня на базі ХНУРЕ відбулася конференція, в роботі якої
взяли участь представники усіх партнерів проекту, як українських (Харків,
Одеса, Чернігів), так і міжнародних (Австрія, Угорщина, Німеччина). На
конференцію прибуло також багато гостей – представники комерційних
компаній. У ХНУРЕ було урочисто відкрито навчально-виробничий центр ІТаутсорсингу, що було передбачено планом проекту. Центр ІТ аутсорсингу
залучає студентів старших курсів та викладачів до виконання замовлень, що
надходять з компаній, для чого він отримав сучасне обладнання. Подібні
центри планується згодом відкрити в усіх університетах-партнерах України.
Протягом останнього року основні ідеї проекту були розповсюджені в регіоні,
з’явилися потенційні партнери проекту-замовники ІТ аутсорсингових послуг.
Проект «Розробка навчальних планів для нової спеціалізації: магістр
інженерії з проектування мікросистем» (координатор – Технічний університет
м. Лодзь, Польща) 530785-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-JPCR, завдання
проекту полягають у створенні нової спеціалізації для технічних університетів
України «магістр з проектування мікросистем», розробленні програм
навчальних матеріалів для нової спеціалізації з врахуванням 3-х рівневої
навчальної структури ЕСТS, підготовці кваліфікованих інженерних кадрів для
сучасної високотехнологічної галузі національних мікроелектронних
підприємств. Заплановано та проведено інтенсивні курси з технології для
4 магістрантів кафедри АПОТ ХНУРЕ у Лодзинському технічному університеті
(Польща, листопад 2014). Отримано обладнання для оснащення лабораторії
проектування мікросистем на суму 11900.00 Євро.
Міжнародний
проект
«Національна
освітня
інфраструктура
удосконалення інноваційної та підприємницької діяльності ІТ-студентів»
(координатор – університет Ліннеус (Вакхо, Швеція) 530576-TEMPUS-1-20121-SE-TEMPUS-SMHES розпочався 15 жовтня 2012 р. Метою цього проекту є
розробка віртуального інноваційного простору між українськими студентами,
науковцями та фахівцями в галузі ІТ для поглиблення їх творчого та
інноваційного потенціалів, створення набору директив та рекомендацій для
прийняття на національному рівні необхідної форми співробітництва
«університет-компанія». Учасниками проекту є 6 університетів з України та 4
університети з Європи. Протягом цього навчального року проведена
інформаційна кампанія щодо початку роботи першого етапу національного ІТконкурсу у галузі інновацій для студентів ІТ-Еврика! На перший етап конкурсу

71

було подано 444 проекта та залучено 790 студентів з університетів України. В
Одесі 20 березня 2015р. відбувся 1-й Всеукраїнський форум інновацій ITстудентів «ІТ-Евріка», ініціатором конкурсу були: Харківський університет
радіоелектроніки, Одеський національний політехнічний університет,
Вінницький національний технічний університет, Львівський національний
університет "Львівська політехніка", Івано-Франківський національний
університет нафти і газу. Від ХНУРЕ взяли участь 3 студентські команди від
факультетів Комп'ютерних наук (каф. Програмної інженерії) і Прикладної
математики та менеджменту.
ХНУРЕ і університет Ювяскюля мають партнерські стосунки понад
20 років, що обумовило розробку спільного проекту. Проект TEMPUS
―Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої
освіти - TRUST‖ виконувався з жовтня 2011 р. до жовтня 2014р. спільно з
партнерами з України (за підтримки Міністерства освіти і науки) та Європи.
Метою проекту було створення уніфікованої, формальної і гнучкої структури
української системи забезпечення якості освіти та науки та розробка нових
практик з забезпечення якості. За цей період видано чотири посібника
(2 посібника із забезпечення якості і 2 інструкції для користувачів і
розробників порталу забезпечення якості). Виготовлені матеріали для
проведення тренінгів і розповсюдження результатів серед аудиторії різного
рівня. Розроблений і затверджений з боку ЕАСЕА подальший план тренінгів у
регіонах з фокусом на застосування результатів проекту відповідно до
прийнятого нового Закону України про вищу освіту і окремих його положень
про забезпечення якості освіти. Напрацювання проекту стали основою
розробленої МОН України поновленої системи акредитації, що пройшла стадію
громадського обговорення.
В рамках 7-ї рамкової програми ЄС з початку 2012 р. здійснюється
проект «EEGS2», учасниками якого є науковці нашого університету. Метою
проекту є створення і розвиток інноваційних технологій точного
позиціонування. В проекті також беруть участь: компанія GMV (координатор,
Іспанія), Головна астрономічна обсерваторія НАН України, компанія
«Российские космические системы (РФ), Космічне агентство Румунії, Центр
космічних досліджень (Польща), Технічний університет Молдови, компанія
GMV Sistemas (Іспанія), компанії International AENA і AENA (Іспанія),
компанія NDConsult LTD (Велика Британія).
За ініціативою кафедри СІ уклала договір з Інститутом математики та
інформатики Болгарської Академії наук. Цей договір передбачає спільну участь
у наукових програмах та проектах, спільні віртуальні конференції та обмін
науковою інформацією. Завдяки підписанню угоди між ХНУРЕ та факультетом
інженерії і навколишнього середовища Саутгемптонського університету
(Великобританія) з’являється нова можливість для розширення академічного
обміну.
За ініціативою Шведського Інституту SI (м. Стокгольм), Академії наук
прикладної радіоелектроніки та кафедри біомедичної інженерії у грудні 2014 р.
в Харківському національному університеті радіоелектроніки було проведено
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круглий стіл на тему «Множинні аспекти проблеми безпеки в сучасному
суспільстві: глобальний, регіональний і локальний рівень». В організації та
проведенні заходу у вигляді вебінару взяли участь вітчизняні та зарубіжні
фахівці (США, Польща, Великобританія, Швеції, Словенії), молоді вчені,
аспіранти та студенти, випускники програм Шведського інституту SI.
В рамках укладених в 2014/2015 н.р. договорам про співпрацю з Медичним
факультетом Університету ім. Яна Коменського, м. Братислава (Словаччина), а
також з Союзом Заглембіовського м. Сосновець (Польща) та Громадською
організацією «Віват Сократ» співробітники кафедри БМІ постійно брали участь
у конференціях, семінарах та вебінарах. Також розширюється співпраця з
університетом ім.Лейбниця (м. Ганновер) як у наукові сфері (спільні розробки),
так і в академічній.
Нові угоди були укладені завдяки роботі декана ФНІГ проф. Омарова М.А.
з налагодження співпраці і збільшення контингенту студентів-іноземців у
ХНУРЕ. П’ять вищих навчальних закладів Туреччини та Азербайджану
висловили бажання співпрацювати з ХНУРЕ та обмінюватися викладачами і
студентами. Також є перспектива здійснення програми подвійних дипломів.
У лютому 2015 р. був укладений договір з Autodesk Inc.(каф.ТАВР),
завдяки цьому договору наш університет став стратегічним партнером фірми у
галузі освіти.
Два договори про співпрацю у різних галузях були укладені університетом
за ініціативою кафедри ІУС.
Спільно з лабораторією академіка Крістіана Аматора в інституті Ecole
Normale Superieure м. Париж (Франція) проводились наукові дослідження в
галузі математичного моделювання процесів у мікро- і наноструктурах
сучасної фізхімії і біології. Продовжувалось багаторічне науково-технічне
співробітництво з фірмою ALDEC Inc (США). Продовжується співпраця між
Лазерним центром університету ім. Лейбніца, м. Ганновер (Німеччина) та
Харківським національним університетом радіоелектроніки з синтезу
напівпровідникових нанокристалів за допомогою рідиннофазної лазерної
абляції для нових методів електрохемілюмінесцентного аналізу. Проводились
дослідження разом з питань промислової автоматизації на базі університету
CUAS ( Університет прикладних наук, Австрія).
Професор кафедри ШІ Терзіян В.Я. і інженер ФНІГ Кайкова О.Б. у
2014/2015 н.р. працювали в Університеті м. Ювяскюля (Фінляндія), за
контрактом. Метою перебування за кордоном є виконання наукової та
викладацької роботи в рамках проекту ―SCOMA‖, який виконується в рамках
наукового співробітництва з науковим центром «Агора» унів-ту Ювяскюля,
згідно з партнерською угодою між ХНУРЕ та науковим центром «Агора» і
фінансується фінською агенцією з технологій та інновацій, навчальної та
науково-методичної роботи за проектом ТЕМПУС ―Національна система
забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти - TRUST‖, а також
розробка схем спільних програм навчання з європейськими університетами для
студентів ХНУРЕ.
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Професор кафедри ТКС Тітаренко Л.О. згідно з договором про
співпрацю між Університетом Зеленогурським та ХНУРЕ сумісно з
польськими колегами продовжує займатись науковою та педагогічною
діяльністю, готує до видання монографії, приймає участь у міжнародних
конференціях.
Завідуюча НДЛ МКМ проф. Свірь І.Б. проводила наукові дослідження в
лабораторії академіка Крістіана Аматора в інституті Ecole Normale Superiere,
м. Париж (Франція). Тема досліджень – математичне моделювання процесів
переносу речовини і заряду в мікро- і наноструктурах. Фінансування проводить
Національний науково-дослідний центр Франції в рамках програми Chair
Excellence (ANR), керівником якої є Свірь І.Б.
ХІІІ. Навчання іноземних студентів англійською мовою
Навчання іноземних студентів англійською мовою здійснюється у Центрі
навчання студентів іноземною мовою (ЦНСІМ) та у Відділенні навчання
іноземною мовою факультету ТКВТ. Контингент студентів, які навчалися у
2014/2015 н.р. англійською мовою складає 415 осіб.
У 2014/2015 н.р. контингент іноземних студентів, які навчаються
англійською мовою у Відділенні навчання іноземною мовою факультету ТКВТ
(ВНІМ) становить 100 осіб (2013/2014 н.р. – 138 осіб). Навчання здійснюється
за напрямом підготовки бакалаврів «Телекомунікації» та магістрів за
спеціальністями «Телекомунікаційні системи та мережі», «Адміністративний
менеджмент у сфері захисту інформації». Якісна підготовка фахівців
забезпечується науково-педагогічним складом каф. ТКС, науковий та
викладацький колектив, якої є одним із найдосвідченіших в Україні.
У Центрі навчання студентів іноземною мовою здійснюється підготовка
фахівців за напрямами: «Комп’ютерна інженерія», «Економічна кібернетика»,
«Біомедична інженерія», підготовка магістрів за спеціальностями:
«Комп’ютерні системи та мережі», «Економічна кібернетика», «Біомедична
інженерія». Контингент студентів ЦНСІМ становить 315 осіб з 42 країн світу
(2013/2014 н.р. – 340).
В Центрі навчання студентів іноземною мовою працює 75 викладачів:
5 викладачів (6,7%) - представники сторонніх вузів. 17 кафедр університету
беруть участь у англомовній підготовці: 15 викладачів – з кафедри ЕОМ; 5 – з
кафедри ПІ; 17– з кафедри БМЕ; 4 – з кафедри АПОТ; 15 – з кафедри ЕК, 4 – з
кафедри МП; з інших кафедр по 1 - 3 викладачі.
У цілому, 77,7 % від усіх викладачів мають вчений ступінь: докторів наук
– 10,7 %, кандидатів наук – 67%.
Навчальний процес регламентується навчальними планами підготовки
бакалаврів та магістрів, які узгоджені в МОН України, а також узгодженими
робочими навчальними планами. Усі викладачі мають належним чином
оформлені індивідуальні плани та робочі програми по дисципліні.
Методичне забезпечення навчального процесу в Центрі НСІМ має такі
характеристики: кожен студент по дисципліні обов’язково забезпечується
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конспектом лекцій, у бібліотеці університету по дисципліні є додатково
монографія (оригінал або ксерокопія) та методичні матеріали; електронна
бібліотека Центру НСІМ містить електронні конспекти лекцій та методичні
матеріали по дисциплінах; викладачі працюють над створенням гіпертекстових
та мультимедійних конспектів лекцій.
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ХІV. Виховна робота
Протягом навчального року в університеті проводяться заходи виховної
роботи, які сприяють самовдосконаленню студентів, їх всебічному розвитку,
організації змістовного дозвілля та підтримці їх творчих здібностей.
Виховна робота в університеті здійснюються у тісній взаємодії
заступників деканів факультетів з організаційно-виховної роботи та кураторів,
студентського клубу, кафедр фізичного виховання, філософії та
українознавства, заступника директора студмістечка з виховної роботи,
Студентським сенатом, студентською профспілковою організацією під
загальним кураторством помічника ректора з виховної роботи.
Згідно з планом виховної роботи в університеті були проведені наступні
заходи:
– проведення інтелектуально-розважальної гри «КВЕСТ» для
першокурсників з метою познайомити студентів з основними структурними
підрозділами університету, з куратором та один з одним (31.08.2014 р.).
– проведення акції #NureHospitalChallenge ,збір коштів для допомоги
Харківському військовому шпиталю (вересень 2015 р.).
– проведення лекції представниками Головного управління юстиції в
Харківській області «Подолання корупції в судовій системі» (03.10.2014 р.).
– проведення круглого столу для обговорення проблем навчання та
проведення дозвілля іноземних студентів ХНУРЕ (09.10.2014 р– відкриття
дебатного клубу ХНУРЕ для вдосконалення ораторської майстерності
студентів (17.10.2014 р.).
– проведення арт-вічірки музичних талантів студентів ХНУРЕ. 31.10.2015
– лекція відомого харківського екскурсовода Максима Розенфельда про
історію та особливості архітектури будівлі ХНУРЕ (04.12.2015 р.).
– лекція відомого мандрівника Максима ЗАселяна «Путешествие за 3
копейки» с Максимом Заселяном» (19.12.2015 р.).
– проведення благодійного аукціону
в допомогу Харківському
військовому шпиталю (19.12.2015р.).
– новорічне свято з роботом Дживко для дітей військовослужбовців з
зони АТО (28.12.2014 р.).
– проведено семінар Харківським Червоним Хрестом для студентів
ХНУРЕ щодо надання першої медичної допомоги (24.01.2015 р.).
– реалізація на базі ХНУРЕ разом із Департаментом науки і освіти та
Харківським обласним центром зайнятості проекту «Школа практики для
студентів» (лютий-травень 2015 р.).
– проведення у ХНУРЕ презентації Школі лідерства «МОСТ» та участь у
ній студентів ХНУРЕ (01.05.2015 р.).
– проведення тренінгу з ораторського мистецтва для студентів ХНУРЕ
(спікер – засновник відео студії ―Video Jam‖ Іван Будько) (19.05.2015 р.).
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– створення Координаційної ради з волонтерської діяльності в ХНУРЕ на
розширеному засіданні профспілкового комітету співробітників (19.05.2015 р.).
– проведення клубом «Шахрад» VII Кубку ректора ХНУРЕ з шахів
(21.05-22.05.2015 р.).
– проведення на базі ХНУРЕ відкритих науково-популярних лекцій в
рамках проекту ―Intellect networking‖ (березень-квітень 2015 р.).
– проведення Школи IT-підприємництва ―Start-up‖ з метою надати
студентам нові знання та навички у сфері IT (березень-травень 2015 р.).
– участь разом із студентами ХНУРЕ на зустрічі з головою
координаційної ради реформ при Президентові України Михайлом Саакашвілі.
– проведення спортивного фестивалю разом із Асоціацію нігерійських
студентів ХНУРЕ (25-28.05.2015 р.).
– проведення літературної зустрічі з відомим українським письменником
Сергієм Жаданом (26.05.2015 р.).
– проведення лекції Директора Департаменту з питань сім’ї, молоді та
спорту Харківської міської ради для студентів ХНУРЕ на тему «Мислення.
Пріоритети. Життєві цінності» (29.05.2015 р.).
У рамках культурно-просвітницької діяльності Бібліотекою у
2014/2015 н.р. організовано: виставки наочні та віртуальні; презентації книжок;
зустрічі з письменниками Слобожанщини; конкурс читців ―Театральний
монолог‖; виставка з коментарем в рамках проекту ―2014 - рік Т. Г. Шевченка‖;
літературно-музичні вечори, арт-вечірку. Продовжувалася робота з
літературним клубом ―Осяяння‖, що діє при Бібліотеці: проведено 23 засідання
(576 відвідувань), видано збірку прозових і віршованих творів ―Енергія
Осяяння‖, члени клубу прийняли участь у презентаціях літературних
альманахів, заходів Спілки письменників Харкова, щорічному конкурсі
―Студентська весна‖ (у якому дві студентки вишу посіли 2 місце в номінації
―Авторська пісня‖ та 3 місце в номінації ―Поезія‖).
ХV. Фізичне виховання та спорт
Приділяється належна увага формуванню культури здоров’я студентів,
зміцненню спортивної бази, створенню умов для занять масовим спортом. Для
студентів з ослабленим здоров'ям проводяться заняття із застосуванням
спеціальних тренажерів та медичної апаратури.
На кафедрі фізичного виховання працюють 32 секції з різних видів
спорту. Спортсмени університету брали участь в університетській спартакіаді,
змаганнях національного та світового рівню. У 2014/2015 н.р. підготовлено
3 майстри спорту і 16 кандидатів майстра спорту (табл. 15.1-15.2).
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Таблиця 15.1 – Динаміка розвитку фізичного виховання та спорту
Заходи
Спартакіада ХНУРЕ серед студентів:
кількість видів спорту
кількість учасників
Спартакіада ХНУРЕ серед викладачів:
кількість видів спорту
кількість учасників
Кількість спортивних секцій
Кількість студентів, які займаються в
секціях
Кількість студентів, які брали участь в
обласній спартакіаді
Підготовлено:
ЗМС
МСМК
МС
КМС

2013/2014

2014/2015

14
7039

14
7041

6
251
32
1747

6
253
32
1752

830

1139

5
23

3
16

Таблиця 15.2 – Здобутки студентів на міжнародному і національному
рівнях
Види спортивних змагань
Кількість студентів-призерів спортивних
змагань (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу,
Європи, Всесвітні універсіади, чемпіонати
Світу та Європи серед студентів)
Кількість студентів-призерів спортивних
змагань (чемпіонати України, Універсіади
України, чемпіонати України серед
студентів)

2013/2014

2014/2015

2

1
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XVI. Культурно-просвітницька діяльність
Культурно-просвітницька робота спрямована на розвиток ініціативи і
творчих здібностей студентської молоді, виховування здорового способу
життя, естафеті кращих традицій університету та шануванню історії рідного
краю. Рішучу роль у культурно-просвітницькій роботі відіграють студентський
клуб, кафедра фізичного виховання, музей та бібліотека. Діяльність цих
підрозділів різнопланова і завжди находить відгук як у студентів, так і
співробітників університету. Виступи колективів художньої самодіяльності
студентського клубу завжди прикраса університетських свят та гідне подання
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ХНУРЕ на міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях та
конкурсах.
Клуб інтелектуальних ігор студентського клубу разом з центром
інтелектуальної творчості «От Винта» є організаторами Чемпіонату м. Харкова
серед команд вузів в рамках Міжнародного Відкритого Чемпіонату Клубів
інтелектуальних ігор «Аеробрейн»2014 р. Клубом інтелектуальних ігор разом з
центром інтелектуальної творчості «От Винта» проведено традиційний турнір
на Кубок ректора з «Що? Де? Коли?». У турнірі брали участь команди, що
складаються зі студентів, аспірантів, співробітників ХНУРЕ. Гра підготовлена і
проведена кількаразовими чемпіонами України і Харкова з «Що? Де? Коли?»,
«Брейн-рингу», «Ерудит-квартету» командою ХНУРЕ «От Винта – Братья по
Фазе».
Редактори, автори питань і ведучі гри – гравці команди «От Винта –
Братья по Фазе»: віцепрезидент Ліги українських клубів інтелектуальних ігор,
президент центра інтелектуальної творчості «От Винта» Башук Д., доц. каф.
ІУС Євланов М. та керівник клубу інтелектуальних ігор ХНУРЕ, віцепрезидент ЦІТ «От Винта», п.н.с. каф. ІУС Неумивакіна О.Є.
У 2014/2015 н.р. Команди і колективи студентського клубу університету
показали такі результати участі у фестивалях і конкурсах.
Колектив сучасного танцю «Маскарад»
Міжнародний хореографічний етап кубку світу по сучасним танцям
―Neprosto танці‖ 2015 — володарі 7 перших місць
Володарі Гран-Прі Всеукраїнського фестивалю ―Харківська осінь‖
Міжнародний хореографічний фестиваль ―Лотос добра‖ (м. Харків) - І місць
Міжнародний хореографічний фестиваль ―Золотій Олімп‖ (м. Полтава) — І
місце
Міжнародний хореографічний фестиваль ―Золотий Лев‖ (м. Львів) — І місце
Чемпіонат України по сучасним танцям м. Одеса володарі 5 перших місць та 13
призових місць
Переможці фестивалю «Студентська Весна – 2015»
Олександр Усольцев номінація ―Анімаційне відео‖
–
Лілія Кулик номінація ―Народний вокал‖
–
Віталіна Мусієнко номінація ―Естрадний вокал‖
–
Михайло Литвиненко номінація ―Інструментальний жанр‖
(соло на саксофоні)
–
Студентський хор ―Міленіум‖ номінація ―Хоровий спів‖ –
Світлана Баранник номінація ―Авторська пісня‖
–
Анастасія Дмитренко номінація ―Навчальне відео‖
–
Рок-група ХНУРЕ ―Aftersound‖ номінація ―Авторська пісня‖–

І місце
І місце
І місце
І місце
ІІ місце
ІІ місце
ІІ місце
ІІ місце

Ігор Морозов номінація ―Інструментальний жанр‖ (соло на гітарі) – ІІІ місце
Колектив бального танцю ―Електрон ‖ номінація ―Бальний танець‖ – ІІІ місце
Дарина Куліш Сергій Матвейчук номінація ―Хореографічний дуєт‖ - ІІІ місце
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Студентський театр ―Esc‖ номінація ―Театральний жанр‖ –
Дмитро Пучков номінація ―Авторський фільм
–
Марія Родінко номінація ―Авторська поезія‖
–

ІІІ місце
ІІІ місце
ІІІ місце

Лауреати фестивалю:
Вокальні ансамблі ―Романтика‖, ―Мрія‖, Зразково-циркова студія ―Непоседы‖
Олеся Гаврилович, Галина Печеніжська, вокальний дует Ігор Морозов Віталіна
Мусієнко.
На
міському
фестивалі
краси
«Мисс
студенчество
2014»
Олеся Гаврилович стала «Віце-Місс 2014» серед студентів. Стала переможцем
конкурсу ―Міс Шоу-біз 2014‖. Олеся Гаврилович є володарем Гран-прі та
першого місця фестивалю ―Gold voice 2015‖ (м.Харків) .
Віталіна Мусієнко стала володарем Гран-прі Міжнародного фестивалю
―Grand music fes 2015‖ Отримала перше місце на Міжнародному фестивалі
―Dencesound fest 2015‖/
Протягом 2014/2015 н.р. з бібліотекою університету були організовані
культурно-просвітницькі та виховні заходи:
презентації книжок: збірка поезій Бориса Гуцало ―Троянди у
снігу‖(вересень 2014р.), збірка прозових і віршованих творів літературного
клубу ―Осяяння‖ ―Енергія Осяяння‖ (травень), ―Проекта ―Словотерапія‖
Оксани Рибась;
зустрічі з письменниками Слобожанщини: Олександром Полонським
(квітень), Віталієм Ковальчуком, Інною Мельницькою (травень), з редактором
літературного альманаху ―Товариш‖ Альоною Підберезкіною (квітень);
літературно-музичні вечори: ―Мистецтво ―Осяяння‖(грудень) , ―Микола
Гумільов‖( ― Я знаю веселі казки таємничих країн...‖) (квітень);
творчі зустрічі: автором-виконавцем та художницею Світланою Бараннік
(грудень), майстром декоративно-прикладного мистецтва Наталією Гурковою
(червень).
конкурс читців ―Театральний монолог‖ (листопад);
виставка з коментарем ―Збудила твоя пісня думку на Вкраїні‖ в рамках
проекту ―2014- рік Т. Г. Шевченка‖ (березень).
Як і кожного року активною була робота літературного
клубу
―Осяяння‖: 23 засідання (576 відвідувань), участь у заходах бібліотеки та
університету (літературно-музичні вечори, арт-вечірка, концерти до визначних
дат та ін.).
Гідне місце в житті університету зайняли такі свята, як Новий Рік,
8 Березня, День Гумору, День Перемоги, День Радіо, День Відмінника випускні
вечори, Дні факультетів, гра КВК на кубок ректора з нагоди святкування Дня
студента, а також урочисті відкриття міських, всеукраїнських та міжнародних
олімпіад та наукових форумів.
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XVII.Соціальний захист студентів та працівників університету
Протягом 2014/2015 н.р. в університеті діяв колективний договір,
укладений 12 січня 2011 р. із змінами, внесеними до нього та колективної угоди
конференціями трудового колективу університету в січні 2012 р., січні 2013 р.
та в квітні 2014 р. На конференції трудового колективу університету 17.12.2014
року було прийнято новий колективний договір між адміністрацією та
комітетом первинної профспілкової організації на 2015-2018 роки. Укладання
нового колективного договору викликане закінченням терміну дії попереднього
колективного договору, а також прийняттям нового Закону «Про вищу освіту»
в 2014 році.
Зміни торкнулися загальних положень договору, розділів участі
трудового колективу в управлінні університетом (згідно новому Закону
України «Про вищу освіту»), трудових відносин між працівниками та
адміністрацією. Зокрема, в п.3.1 про прийняття та звільнення з роботи
працівників додано норму про недопущення переукладання безстрокового
трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного
віку за ініціативою адміністрації (крім наукових та науково-педагогічних
працівників).
Разом з тим, унормовано відповідні пункти з надання матеріальної
допомоги для вирішення соціально−побутових питань працівників, таких як,
часткова оплата вартості путівок в дитячі оздоровчі табори, в разі тяжкого
захворювання працівників, навчання в Центрі довузівської підготовки ХНУРЕ
дітей працівників, в разі смерті співробітника.
Адміністрація надала можливість спортивному клубу «Радіотехнік» для
проведення спортивно-масової роботи з працівниками, членами їх сімей
користуватися спортивними залами, іншими спортивними спорудами
університету у вільний від учбових занять час.
Фінансування зобов’язань та витрати за колективним договором за
2014/2015 н.р. вказано в табл. 17.1–17.3.
Таблиця 17.1 – Фінансування зобов’язань за колективним договором
(тис.грн).
Витрати
Фінансування зобов’язань за колективним договором
Фінансування заходів з охорони праці
Загальна сума по університету

2013/2014 2014/2015
2136,48
2312,8
1754,63
711,9
3891,11
3024,7

Протягом 2014/2015 н.р. адміністрацією відповідно до п.п. 4.10, 4.16,
6.10.1,
6.10.2
колективного
договору
здійснювалось
матеріальне
стимулювання працівників на загальну суму 2312,8 тис. грн., в тому числі
ветеранів війни, інвалідів, жінок. Крім того, відповідно до п.п.6.10.3 та 6.10.4
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адміністрація та профком надавали матеріальну допомогу працівникам
відповідно на суму 509,3 тис. грн та 188,0 тис. грн відповідно.
Профком відповідно до п.п. 6.4, 7.4 колективного договору частково
компенсував витрати на оздоровлення членів профспілки, їх дітей і фінансував
заходи з культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи на загальну суму
132,3 тис. грн.
Витрати профкому на святкові заходи з нагоди Дня Перемоги, святковий
обід для ветеранів війни, на подарунки ветеранам становлять загальну суму 9,6
тис. грн.
Витрати по колективному договору порівняно з 2013/2014 н. р. показані в
табл. 17.2.
Таблиця 17.2 – Витрати по колективному договору (тис. грн.).
Витрати
Матеріальна допомога від адміністрації
Матеріальна допомога від профкому
Премії
Доплати до зарплати працюючим ветеранам війни
Виплати ветеранам війни до Дня Перемоги
Заходи на честь Дня Перемоги для ветеранів війни за
рахунок профкому
Винагорода працюючим інвалідам до Дня інвалідів
Грошова винагорода жінкам з нагоди 8-го березня
Дотації профкому на оздоровлення співробітників
Дотації профкому на оздор. дітей працівників в ДОТ
Витрати профкому на культурно-спортивні заходи
Загальна сума виконання зобов’язань за колдоговором
ром, в т.ч. за рахунок :
– адміністрації
– профкому

2013/2014
181,33
152,85
1313,08
24,38
49,40
8,21

2014/2015
509,3
188,0
1100,0
29,7
20,3
9,6

21,00
207,60
70,00
2,60
106,03
2136,48

20,7
302,9
14,5
5,4
112,4
2312,8

1796,78
339,69

1982,9
329,9

Питання оздоровлення працівників, членів їх сімей вирішувалось
комісією університету з соціального страхування та профкомом співробітників.
У зв’язку з тим, що з 1 січня 2015 року набрав чинності новий Закон
України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в редакції
від 28.12.2014 р. № 77-VIІІ, згідно якого Фонд не забезпечуватиме оплату
путівок до дитячих оздоровчих закладів в 2015 році, санаторно-курортне
оздоровлення працівників у санаторіях України і їх дітей в дитячих оздоровчих
таборах в 2014/2015 н. р. суттєво знизилося.
Щоб компенсувати витрати на оздоровлення працівникам університету,
профком працівників на своєму засіданні 18.05.2015 року прийняв рішення:
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– надавати дотацію на одну путівку для оздоровлення дітей членів
профспілки у розмірі 30% від суми, сплаченої за путівку, але не більше
1000 гривень;
– надавати дотацію на одну путівку для оздоровлення членів профспілки в
лікувально-оздоровчих та інших закладах України у розмірі 30% від
суми, сплаченої за путівку, але не більше 700 гривень.
Станом на 06.06.2015 р. показники з оздоровлення працівників і членів їх
сімей викладені в таблиці.
Таблиця 17.3 - Оздоровлення працівників і членів їх сімей.
Де оздоровлено
У санаторіях України
Дитячі оздоровчі табори
Турбази : - співробітники
- їх діти

2013/2014 2014/2015
24
11
26
5
49
22
27
1

Таблиця 17.4 – Оздоровлення та відпочинок студентів
Бази
оздоров.
відпочин.

Місце
розташування

Байдарочна
база «Тour
camp»
(м. Охтирка)
Спортивно Велопохід
-оздоровчі (м. Харків)
табори
Наметове
містечко «Sun
trip»
(м. Херсон,
с. Лазурне
Пансіонати «Улыбка»
санаторії «Чорноморка»
Всього

Кіл-ть
місць

Кілть
змін

Всього
оздоро
влених
студ.

30

2

46

10

1

10

100

1

38

100
100

1
1

2
8
104

У тому числі
Сиріт

2

1

Інва
лідів

Чор
но
биль
ців

студ.
сімей

Студ.
малозабезп
сімей
3
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XVIII.

Господарча діяльність

За період з 01.06.2014р. до 01.06.2015 р. на капітальний і поточний
ремонт приміщень університету витрачено 3,55 млн.грн., роботи виконувалися
підрядним та господарчим способами.
За цей період відремонтовані приміщення:
кафедр БМІ, МВТ, РЕС, Філософії , лабораторій корпусу «З», приміщень
НДЧ у гуртожитку №1 (1 пов., к. 113), корпусу «І», каф. МСТ, медичного
пункту, укриття корпусу «Є», 4-го поверху гуртожитку №2, 3-го поверху
гуртожитку №6. Відремонтовано перекриття 3-го поверху корпусу «Б»,
паркетна підлога коридору корпусу «Є» 2 поверх.
В навчальних корпусах «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Є», «Ж», профілакторії,
гуртожитках № 1,2 проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій
горищних приміщень. Відремонтована аварійна підпірна стіна у внутрішньому
дворі корпусу «І», замінено логотип університету на фасаді по вул. Серпова.
Відремонтовані сходи на кафедру фізичного виховання у корпусі «Г», паркан
по вул. Серпова вздовж корпусу «З», фасад корпусу «А», аварійні балкони в
гуртожитку №6.
З метою створення безпечних умов для здійснення навчально-виховного
процесу та проживання студентів у гуртожитках влаштована система
сповіщення про небезпеку в навчальних корпусах, встановлено камери
відеоспостереження на запасних входах в університет та у гуртожитку №1,
проводиться ремонт підвальних приміщень в навчальних корпусах та
гуртожитках для захисту студентів та співробітників університету.
У гуртожитку №4 відремонтовані санвузли, постійно проводиться ремонт
місць загального користування гуртожитків. Відремонтована система
каналізації у корпусі «І», проведено ремонт обладнання центрального
теплового пункту університету.
Проведена прочистка каналізаційних мереж університету, профілакторію,
гуртожитків №1,2,4,5,6. Відремонтовані ліфти гуртожитків №5,7,8.
До опалювального сезону будуть проведені: гідравлічні іспити систем
опалення навчальних корпусів та гуртожитків, перевірка та ремонт манометрів,
вузлів обліку теплової енергії.
До кінця року планується закінчити ремонти фасадів корпусів «К»,
профілакторію, корпусу «І-2», приміщень 4-го поверху гуртожитку № 2 та 3-го
поверху гуртожитків №1,6, відремонтувати фасад та систему опалення у
корпусі «Ж», технічне приміщення та покрівлю біля нього та замінити вікна на
споруді по вул. Коломенська,3, провести ремонт каналізації корпусу «Д» у
внутрішньому дворі.
У 2016 році планується продовжити капітальний ремонт фасадів корпусів
«В», «Г», «Д» та приміщень гуртожитків №1,2,6.
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Таблиця 18.1 – Витрати на утримання та будівельно-ремонтні роботи
у гуртожитках (тис. грн.)
Витрати
Утримання
Кап. ремонт
Усього

2013/2014
6179,1
2098,4
8277,5

2014/2015
5472,3
581,2
6053,5

Таблиця 18.2 – Фінансування будівельно-ремонтних
реконструкції об’єктів університету (тис. грн.)
Об’єкти
Ремонт навчальних корпусів університету:
- бюджетні кошти
- спеціальні кошти
Ремонтні роботи в інших навчальних і
наукових корпусах:
- бюджетні кошти
- спеціальні кошти
Ремонтні роботи в гуртожитках:
- бюджетні
- спеціальні
Ремонтні роботи на інших об’єктах:
- бюджетні
- спеціальні
У цілому:
- бюджетні кошти
- спеціальні кошти

робіт

2013/2014
1963,2
1963,2
350,3

2014/2015
2000,5
2000,5
51,9

350,3
3041,7
3041,7
31,7
31,7
5386,9
5386,9

51,9
1476,6
1476,6
24,8
24,8
3553,8
3553,8

та
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Таблиця 18.3 – Розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги
(тис. грн)
Енергоносії та послуги
Електроенергія:
- бюджетні кошти
- спеціальні кошти
Газ:
- бюджетні кошти
- спеціальні кошти
Вода та водовідведення:
- бюджетні кошти
- спеціальні кошти
Теплопостачання:
- бюджетні кошти
- спеціальні кошти
Інші
- бюджетні кошти
- спеціальні кошти
Загальна кількість:
- бюджетні кошти
- спеціальні кошти
XIX.

2013/2014
2829,1
823,3
2005,8
28,6
28,6
1471,9
275,2
1196,7
6434,2
1270,2
5164
0

2014/2015
3214,9
2278,6
936,3
65,1
3,6
61,5
2014,2
1391,9
622,3
10010,6
3066
6944,6
0

10763,8
2368,7
8395,1

15304,8
6740,1
8564,7

Фінансова діяльність

Загальний бюджет університету протягом 2014/2015 н.р. склав
167 377,8 тис. грн (минулого навчального року – 149 887,5 тис. грн (табл. 19.119.2)
Таблиця 19.1 – Загальні надходження до бюджету університету
Види надходжень
Державні кошти
Спеціальні кошти
У цілому

Надходження за роками (тис. грн)
2013 р.
2014 р.
98 532,2
103 803,8
83 168,3
90 427,3
181 700,5
194 231,1
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Таблиця 19.2 – Загальні надходження до бюджету університету за
2014/2015 н.р.(тис. грн)
№
з/п
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

Вид
фінансування
Заробітна плата
та нарахування
Придбання
предметів
постачання і
матеріалів
Видатки на
відрядження
Оплата
комунальних
послуг та
енергоносіїв
Дослідження і
розробки
Стипендія
Інші трансферти
Обладнання
Капітальний
ремонт
Кредити на
навчання
студентів
Навчання,
стажування,
підвищення
кваліфікації
студентів,
аспірантів та
НПП за
кордоном
Заг.кількість

бюджетн
і кошти

Надходження
спец.
загалом
кошти

бюджетн
і кошти

69 596,4

30 021,2

99 617,6

69 596,4

30 021,2

99 617,6

937,6

11 644,5

12 582,1

937,6

11 644,5

12 582,1

336,2

336,2

336,2

336,2

8 564,7

15 304,8

8 564,7

15 304,8

6 740,1

6 740,1

21,7
33 078,2

Видатки
спец.
загалом
кошти

21,7

33,5
2 511,2

33 078,2
33,5
2 511,2

3 821,1

3 821,1

33 078,2
33,5
2 511,2

33 078,2
33,5
2 511,2

3 821,1

3 821,1

0

71,4
110 423,7

56 954,1

71,4
167 377,8

0

71,4
110 423,7

56 954,1

71,4
167 377,8

Таблиця 19.3 – Середньомісячна заробітна плата за 2014/2015 н.р. (грн)
Персонал
Професорсько-викладацький склад
Науковий та науково-допоміжний персонал
Учбово-допоміжний персонал
Працівники адміністративно-господарської
частини
У середньому по університету

2013/2014
5113,62
3278,00
1702,70

2014/2015
5176,46
3740,00
1740,12

1936,63
3283,64

2248,18
3390,35

87

Таблиця 19.4 – Позабюджетні надходження за 2014/2015 н.р. (тис. грн)
Види позабюджетних надходжень
Плата за навчання контрактних
студентів, громадян України
Плата за навчання контрактних
студентів, іноземних громадян
Плата за навчання у ЦДП
Плата за навчання у НКЦ
Плата за навчання у НКП
Гранти за участь у міжнародних
проектах
Госпдоговірні наукові роботи
Плата за навчання на факультеті
післядипломної освіти
Плата за проживання в гуртожитках
Орендна плата
Їдальня
Інші види надходжень
У цілому по університету

2013/2014

2014/2015

13 582,4

10 786,1

21 996,3
1 142,9
1 648,1
91,9

34 152,5
1 170,2
1 040,2
65,6

338,5
3 354,0

170,1
1 699,2

3 356,3
7 510,1
943,1
2 044,6
336,2
56 344,4

2 042,4
9 986,5
1 095,9
2 036,1
33,9
64 278,7

Таблиця 19.5 – Фінансові ресурси (тис. грн)
Ефективність використання
Обсяг спеціальних коштів, перерахованих
навчальному закладу звітного року фізичними та
юридичними особами, включаючи вартість
переданого обладнання
Вартість придбаного навчального, навчальнолабораторного, наукового обладнання
Вартість основних фондів вищого навчального
закладу
Витрати на утримання контингенту всіх форм
навчання, включаючи фізичне виховання, спорт,
дозвілля, охорону здоров’я та консультативні
служби
Витрати на капітальний ремонт, будівництво,
реконструкцію площ навчально-лабораторних,
господарських спортивних, наукових приміщень,
студентських гуртожитків тощо

2013/2014

2014/2015

52 697,5

56 954,1

1 469

2 511,2

146 827,9

148 436,4

52 697,5

56 954,1

3 889,1

3 821,1
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XX. Концепція розвитку Харківського національного університету
радіоелектроніки на 2015/2016 н.р. Основні напрями діяльності
Основна стратегічна ціль:
Формування дослідницького університету, перетворення його в
національний навчально-науковий центр світового рівня у пріоритетних
галузях радіоелектроніки, обчислювальної техніки, телекомунікацій, систем
управління, новітніх інформаційних технологій. Інтеграція в європейське і
світове освітнє та наукове суспільство з метою забезпечення підготовки
фахівців на рівні міжнародних стандартів та розширення можливостей прямих
зв'язків із зарубіжними партнерами.
Головні завдання:
─
забезпечення підготовки фахівців на рівні європейського стандарту;
─
науково-обґрунтоване визначення змісту освіти та переліку
спеціальностей, спеціалізацій і освітньо-кваліфікаційних характеристик
підготовки спеціалістів в умовах ринкової економіки;
─
широке використання новітніх інформаційних технологій навчання;
─
вдосконалення та поширення географії дистанційного навчання;
─
широке використання форм перепідготовки для надання другої
освіти за вибором студентів і спеціалістів;
─
підвищення рівня самостійної діяльності кафедр;
─
підвищення ролі наукового потенціалу університету через
розширення участі науковців в реалізації державних, регіональних і галузевих
науково-технічних програм і проектів;
─
подальший розвиток наукових шкіл, визнаних на державному та
міжнародному рівнях, концентрація їх зусиль на пріоритетних напрямках
прикладної і фундаментальної науки;
─
якісне підвищення ефективності системи підготовки кадрів вищої
кваліфікації;
─
тісна інтеграція наукової діяльності з навчальним процесом;
─
впровадження ефективних методів управління і організації роботи
наукових підрозділів, нових форм економічних і фінансових відносин,
заснованих на принципах ринкової економіки;
─
створення сучасної інфраструктури забезпечення наукової
діяльності інформаційними, маркетинговими, патентно-ліцензійними та
іншими послугами;
─
подальший розвиток науково-технічної творчості студентів та
системи роботи з обдарованою молоддю;
─
постійне оновлення комп'ютерного парку кафедр і факультетів;
─
суттєве збільшення позабюджетних грошових надходжень за
рахунок платних послуг і комерційної діяльності;
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─
випереджувальне оновлення навчально-лабораторної бази;
─
формування фондів соціальної допомоги студентам, працівникам та
соціального розвитку університету.
Основні напрями діяльності:
1.
З метою подальшого удосконалення науково-методичного
забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних вимог:
1) забезпечувати системне підвищення якості освіти на інноваційній
основі;
2) брати участь у процесі розробки і впровадження нових державних
стандартів вищої освіти на основі національної рамки кваліфікацій;
3) забезпечувати навчально-виховний процес в університеті засобами
комп’ютерних, дистанційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
4) розробляти стандарти оцінювання якості знань на рівні університету
шляхом внутрішнього моніторингу якості освітніх послуг в університеті із
залученням провідних фахівців підприємств;
5) розробляти ефективну систему навчально-методичного забезпечення
вищої освіти, головною складовою якої є створення сучасних україномовних
підручників, навчальних посібників, довідників, словників та іншої навчальнометодичної літератури.
7) розробити методику включення комп’ютерного тестування в єдину
систему аналізу якості знань студентів університету шляхом проведення
регулярних тестувань залишкових знань. Розробити методику включення
результатів контролю залишкових знань з відповідних дисциплін до
рейтингових показників кафедр.
2.
В рамках партнерських відносин ХНУРЕ з підприємствамироботодавцями звернути особливу увагу на:
– розвиток в університеті практики створення додаткових освітніх
програм навчання студентів за участі партнерів, що орієнтовані на сучасні
економічні тенденції розвитку промисловості;
– продовження цільової підготовки студентів на замовлення підприємств;
– розвиток практики спільного проведення різних видів занять з
представниками підприємствами-роботодавцями;
– проведення конкурсів компаній-роботодавців для зацікавлення
студентів у навчанні;
– проведення тренінгів щодо успішного працевлаштування студентів
старших курсів.
3.
Центру післядипломної освіти проводити курси підвищення
кваліфікації з сучасних інформаційних технологій викладачів середніх та
вищих навчальних закладів України усіх форм власності. Впроваджувати
систему ECTS для курсів підвищення кваліфікації, дистанційних курсів.
Залучати абітурієнтів на навчання в магістратурі за заочною формою навчання
з використанням дистанційних технологій за спеціальностями університету в
межах ліцензійного обсягу. Впроваджувати другу вищу освіту за скороченим
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терміном. Набір абітурієнтів з вищою освітою (бакалавр, або спеціаліст, або
магістр) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з іншої
спеціальності (відповідно до ліцензії ХНУРЕ). Надалі впроваджувати
технології дистанційного навчання для підготовки студентів та слухачів
ХНУРЕ за напрямами та спеціальностями в межах ліцензійного обсягу.
Організовувати курси для студентів та дорослих осіб за дистанційною
технологією. Вести підготовку до процесу ліцензування відповідно до
Постанови КМУ №266 від 29.04.2015 «Про затвердження переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти».
Продовжити співпрацю з Центрами зайнятості щодо перепідготовки
фахівців з вищою освітою за постановою Кабінету Міністрів України від 20
березня 2013 р. №207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для
підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці».
4.
Соціально-психологічній службі розробити систему соціологічних
досліджень, які б сприяли моніторингу якості освіти. Розширити роботу з
системи зворотного зв’язку щодо роботи викладачів – анкетування «Викладач
очима студентів». Продовжити роботу з психологічного консультування;
просвітницьку роботу із першокурсниками; консультативну роботу з
кураторами студентських груп та робітниками деканатів. Розробити програму
та розпочати впровадження системної психологічної роботи з абітурієнтами,
створивши методику психодіагностичних та психоконсультаційних заходів
щодо цієї категорії молоді. Продовжити комплексну роботу з соціальнопсихологічного супроводу студентів, які проживали в зоні проведення АТО.
В рамках реалізації проекту соціально-психологічного супровуду інклюзивної
освіти продовжити реалізацію програми «Освіта без обмежень» з метою
створення сприятливих умов навчання та розвитку студентів з особливими
освітніми потребами.
5.
З
метою
розширення
та
поглиблення
міжнародного
співробітництва забезпечити виконання діючих та укладання нових угод в
освітній і науковій сферах.
6.
Посилити співпрацю та кооперацію з фахівцями інститутів НАН
України, організацій галузевих міністерств, включаючи організацію філій
кафедр і спільних науково-виробничих лабораторій (центрів).
7.
Продовжити роботу з удосконалення організації наукової
діяльності в університеті та посилення інноваційної складової при виконанні
бюджетних НДР, доведення результатів фундаментальних досліджень до рівня
прикладних розробок.

В.о. ректора

Н.С. Лєсна

