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ВСТУП. КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЄКТС
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) є
інструментом Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), що допомагає
зробити навчання та навчальні курси прозорішими, сприяючи цим поліпшенню
якості вищої освіти.
ЄКТС запроваджено в 1989 р. у Програмі ЄС «Еразмус» як спосіб
перезарахування (трансферу) кредитів, які студенти отримали під час навчання
за кордоном, у кредити, що зараховуються за ступеневою програмою у
вітчизняному вищому навчальному закладі після повернення студентів на
батьківщину. Надалі система використовувалася не тільки для перезарахування
(трансферу) кредитів на основі навчального навантаження і досягнутих
результатів навчання, а й для їх накопичення в освітніх програмах.
ЄКТС допомагає у розробленні, описі та реалізації освітніх програм, дає
змогу інтегрувати різні види освітньої діяльності в контексті навчання впродовж
життя та сприяє мобільності студентів, полегшуючи процес визнання
кваліфікацій та періодів навчання. ЄКТС можна застосовувати в усіх освітніх
програмах, незалежно від моделі реалізації (аудиторне чи дистанційне
навчання, чи навчання на робочому місці) або форми навчання (очна, заочна), і
для всіх видів навчання (формального, неформального, інформального).
ЄКТС є системою накопичення та перезарахування (трансферу) кредитів,
що орієнтована на особу, яка навчається, основана на принципах прозорості
процесів навчання, викладання та оцінювання. Мета системи полягає у
сприянні плануванню, реалізації та оцінюванню освітніх програм і мобільності
студентів за допомогою визнання навчальних досягнень, кваліфікацій та
періодів навчання.
Кредити ЄКТС характеризують обсяг навчальної роботи студентів на
основі визначених результатів навчання і відповідного їм навчального
навантаження. 60 кредитів призначають за результати навчання та пов’язане з
ними навчальне навантаження за очною формою навчання протягом повного
навчального року або його еквівалента, який зазвичай охоплює низку освітніх
компонентів, для яких призначаються кредити (на підставі результатів
навчання та навчального навантаження). Кредити ЄКТС, як правило,
виражаються в цілих числах.
Результати навчання є свідченням того, що саме особа знає, розуміє та
здатна зробити після завершення процесу навчання. Досягнення результатів
навчання має оцінюватися за допомогою процедур, основаних на чітких і
прозорих критеріях. Результати навчання стосуються і окремих освітніх
компонентів, і програми загалом. Вони також використовуються в європейських
і національних рамках кваліфікацій для опису рівня кваліфікації.
Навчальне навантаження є оцінкою часу, протягом якого, як правило,
особа повинна завершити всі навчальні заходи, такі як лекції, семінари,
проекти, практичні роботи, практику/стажування та індивідуальні дослідження,
необхідні для досягнення певних результатів навчання в системі формальної
освіти. Відповідність навантаження повного навчального року очної форми
навчання 60 кредитам часто засвідчується національними нормативноправовими документами. Здебільшого обсяг навчального навантаження

коливається від 1500 до 1800 годин на навчальний рік, тобто один кредит
відповідає 25-30 годинам роботи студента. Це визнано типовим обсягом
навантаження, і для окремих студентів фактичний час досягнення результатів
навчання буде різним.
Розподіл кредитів у ЄКТС є процесом призначення певної кількості
кредитів кваліфікаціям, освітнім програмам або окремим освітнім компонентам.
Кредити виділяються на кваліфікації або програми загалом згідно з
національним законодавством або практикою, де це доречно, і з посиланням на
національні та/або європейські рамки кваліфікацій. їх призначають освітнім
компонентам, таким як навчальні дисципліни, дисертації, навчання на робочому
місці та практика, приймаючи за основу розподіл на 60 кредитів за повний
навчальний рік, та відповідно до розрахованого навчального навантаження
студента, необхідного, щоб досягти певних результатів навчання для кожного
компонента.
Присвоєння кредитів у ЄКТС є актом формального надання студентам та
іншим здобувачам вищої освіти кредитів, призначених кваліфікаціям та/або їх
компонентам, якщо вони досягають певних результатів навчання. Національні
державні органи повинні вказати, які інституції мають право присвоювати
кредити ЄКТС. Кредити присвоюються студентам після завершення необхідної
навчальної діяльності та досягнення відповідних результатів навчання, що
підтверджується належним оцінюванням. Якщо студенти та інші здобувачі вищої
освіти досягли результатів навчання в інших формальних, неформальних та
інформальних навчальних контекстах або часових термінах, кредити можуть
бути присвоєні після оцінювання і визнання цих результатів навчання.
Накопичення кредитів у ЄКТС є процесом накопичення кредитів, отриманих
за досягнення результатів навчання окремих освітніх компонентів у системі
формальної освіти, а також за результати навчальної діяльності в межах
неформальної та інформальної освіти. Студент може накопичувати кредити для
того, щоб:
 отримати кваліфікацію, відповідно до вимог інституції, що присвоює
академічні ступені;
 задокументувати особисті досягнення для навчання впродовж життя.
Перезарахування (трансфер) кредитів є процесом одержання кредитів,
присвоєних в одному формальному контексті (освітня програма, вищий
навчальний заклад) та визнаних в іншому формальному контексті з метою
отримання кваліфікації. Кредити, присвоєні студентам у межах однієї освітньої
програми певного закладу, можна перевести для накопичування в іншій
програмі, запропонованій тим самим або іншим закладом. Трансфер кредитів є
ключем для успішності академічної мобільності. Вищі навчальні заклади,
факультети, департаменти можуть укладати угоди, які гарантують автоматичне
визнання і перезарахування (трансфер) кредитів.
Документи ЄКТС: використання кредитів ЄКТС полегшується, а якість
покращується завдяки використанню відповідних допоміжних документів
(Каталогу курсу, Угоди про навчання, Академічної довідки, Сертифіката про
практику/стажування). Система ЄКТС також сприяє прозорості інших
документів, таких як Додаток до диплома.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УНІВЕРСИТЕТ
1.1. НАЗВА Й АДРЕСА
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова
Веб-сайт: www.kname.edu.ua
Е-mail: rectorat@kname.edu.ua, office@kname.edu.ua
Місто Харків має розгалужену мережу сполучень як з багатьма країнами
світу, так і з усіма регіонами держави. Дістатися до Харкова можна повітряним,
залізничним або автомобільним транспортом. Адреса:
61002, Україна, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17.
Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки:
по вул. Маршала Бажанова – центральний вхід, по Куликівському узвозі –
службовий вхід.
Розташування на карті:

Телефон для довідок: +38 (057) 707-31-09

1.2. ОПИС ЗАКЛАДУ
Харківський національний університет міського господарства - сучасний
державний вищий навчальний заклад вищого в Україні рівня акредитації, в
якому навчаються близько 16 тисяч студентів, з яких більше 500 - іноземні
громадяни з 40 країн світу. У 2017 році університетові виповниться 95 років.
Університет готує кадри для муніципального управління, будівництва,
транспорту, електроенергетичного, водного, газового господарства, екології
міст, готельного господарства та туризму, поліпшення екологічної чистоти міст і

населених
пунктів.
Навчання
ведеться
за
24
спеціальностями
і
30спеціалізаціями.Термін навчання на ступінь бакалавра становить4 - 4,5
роки,а на ступінь магістра 1 - 1,5 року, в залежності від обраної
спеціальності.
Істотно змінені програми навчання з метою посилення фундаментальної
підготовки, освоєння студентами обчислювальної техніки, вільного володіння
іноземними мовами, вивчення спеціальних дисциплін за вибором, набуття
навичок науково-дослідницької роботи.
За наявності ступеня магістра бажаючі можуть продовжити навчання
аспірантурі за 14 спеціальностями - термін навчання 3 роки. Підготовка
науково-педагогічних кадрів здійснюється в аспірантурі та докторантурі.
В університеті – 800 викладачів, 70 професорів і докторів наук, більш 300
кандидатів наук.
Наш Університет – великий науковий центр в області міського
господарства. Творча діяльність колективу наших вчених спрямована на
розробку сучасних методів проектування, будівництва та реконструкції будівель
і споруд, створення ефективних будівельних конструкцій і матеріалів,
поліпшення
роботи
комунальних
підприємств,
захист
навколишнього
середовища, очищення природних і стічних вод, вирішення питань розвитку
міського транспорту.
Наші випускники – затребувані у всьому світі фахівці широкого профілю. Їх
підготовка відповідає сучасним вимогам, поєднує загальнокультурну основу,
теоретичні знання та практичні навички, вміння вирішувати науково-технічні
завдання. Саме тому в ХНУМГ так багато іноземних студентів. Студенти і
випускники вузу беруть участь у різних наукових, творчих і спортивних заходах
регіонального та міжнародного рівня.
Загальна площа споруд Університету перевищує 160 тис. м2, в тому числі:
7
навчальних
корпусів,
2технікуму
(житлово-комунальний
і
електромеханічний).
До послуг студентів - бібліотека, фонд якої складає близько 882 тис.
томів, читальні зали, сучасні комп'ютерні аудиторії, Internet-центр, їдальні та
кафе. Оздоровча база Університету складається з студентського санаторіюпрофілакторію і великого спортивного комплексу з просторими спортивними та
тренажерними залами. У студентській поліклініці завжди можна отримати
висококваліфіковану медичну допомогу. Студенти Університету мають
можливість пройти підготовку за програмою офіцерів запасу і отримати
військове звання.
У ХНУМГ мається 8 студентських комфортабельних гуртожитків із
загальним числом місць - 2080. Місця в гуртожитку насамперед надаються
іногороднім студентам і аспірантам, які навчаються заочною формою навчання.
Важливим чинником у виборі навчального закладу є наявність ліцензії на
право ведення освітньої діяльності і свідоцтва про державну акредитацію гарантій держави про якість освіти в обраному Вами ВНЗ.
Університет заснований у 1922 році, має багату історію, сталі освітні та
наукові традиції, які всіляко зберігаються, продовжуються та розвиваються. У
стінах навчального закладу у різні роки працювали видатні майстри

архітектури, містобудування, міського господарства, відомі вчені й талановиті
педагоги, імена яких прикрашають славетні сторінки історії.
Фундаментальну наукову та освітню базу архітектури тут створювали такі
вчені, як академік архітектури О.М. Бекетов. Будинки побудовані за його
проектами сьогодні є прикрасою не тільки Харкова, а і багатьох інших міст.
Відомі архітектори: О.В. Лінецький - був ініціатором і керівником першого в
Україні творчого об’єднання архітекторів, побудував монументальні цивільні та
промислові будинки у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Тирасполі, Омську.
Ф.А. Черноморченко - автор багатьох проектів житлових будинків міста
Харкова, серед яких по вул. Петровського, 38, вул. Маршала Бажанова, 1, вул.
Мироносицькій, 38б та інші.
Видатний фахівець у галузі житлово-комунального господарства та
організатор комунальної освіти в Україні В.Є. Рудницький був одним із
засновників Університету.
В Університеті працювали видатні спеціалісти у галузі водопостачання та
екології
міст,
технології
очищення
природних
вод
і
промислового
водопостачання: М.І. Казас, Н.М. Малишевський, С.М. Андоньєв, яким належить
величезний внесок у формуванні теоретичних та практичних положень цих
галузей. Надзвичайно видатною особистістю, вченим та винахідником у галузі
водовідведення, водопостачання та очистки населених місць був Д.С. Черкес.
Він
очолював
проектування,
будівництво
та
експлуатацію
систем
водовідведення міст Харкова і Ялти, розробляв теоретичні основи відновлення
роботи харківської системи водовідведення, пошкодженої під час другої світової
війни.
З Університетом пов’язана наукова діяльність таких вчених, як
Я.В. Столяров - фахівець у галузі будівельних конструкцій, під його
керівництвом були виконані дослідницькі роботи в області застосування нових
матеріалів, винаходи з різних питань будівельної механіки і теорії споруд, що
зробили великий внесок у розвиток будівництва. В.Л. Кобалевський - фахівець
у галузі житлового законодавства та економіки міського будівництва і
господарства, автор фундаментальних книг теоретичного і прикладного
характеру, підручників, на яких підготовлені покоління фахівців з економіки
міського будівництва і господарства. В.Г. Попов - доклав багато зусиль у
становленні підготовки фахівців для міського електротранспорту країни. Багато
інших фахівців, видатних особистостей, біографія яких є джерелом натхнення
на розвиток та плідну роботу, тісно пов’язані з нашим Університетом.
Видатні вчені та педагоги: М.Й. Кадец, І.О. Абрамович, Г.А. Молодченко,
A.Г. Євдокімов, Е.В. Гаврилов, Б.М. Коржик, К.К. Намітоков, М.І. Самойленко,
яких, на жаль, уже немає серед нас. Їх робота значною мірою визначила зміст і
результати наукової та освітньої діяльності Університету у його новітній історії.
B.С. Шмуклер, В.П. Шпачук, А.Г. Сосков, П.П. Говоров, А.І. Колосов,
В.К. Доля, Ф.В. Стольберг, І.І. Капцов., І.В. Древаль, Т.В. Момот - видатні вчені,
які формують сьогодення у науковій і освітній діяльності Університету. Сьогодні,
у нашому колективі є дійсні члени і члени-кореспонденти академій наук,
лауреати Державних премій у галузі науки і техніки, архітектури.

Важливим
аспектом
у
діяльності
Університету
є
міжнародне
співробітництво. Університет підтримує тісні наукові й ділові зв’язки з вищими
навчальними закладами, науковими та дослідницькими організаціями багатьох
країн світу, у тому числі Великої Британії, Німеччини, Канади, Болгарії, Польщі,
Чехії, Франції, Швеції та інших. Університет є членом Міжнародної асоціації
університетів, мереж інститутів громадського адміністрування Центральної та
Східної Європи. Є постійним учасником міжнародних грантових програм.

1.3. АКАДЕМІЧНІ ОРГАНИ
Адміністрація університету
Ректор
Перший проректор
Директор центру
міжнародної діяльності
та освіти
Голова профкому
студентів
Голова Студентського
сенату

Бабаєв Володимир Миколайович
Стадник Григорій Васильович

тел. (057) 706-15-37
тел. (057) 706-15-34

Бібік Наталя Валеріївна

тел. (057) 707-33-33

Угоднікова Олена Ігорівна

тел. (057) 707-33-03

Вершиніна Дарина Миколаївна

тел. (057) 707-33-62

Керівництво факультетів
Факультет архітектури,
дизайну та
образотворчого мистецтва
Факультет інженерних
мереж та екології міст
Факультет транспортних
систем та технологій
Факультет
електропостачання і
освітлення міст
Факультет економіки і
підприємництва
Факультет менеджменту
Будівельний факультет

Декан Рищенко Тетяна
Дмитрівна

тел. (057) 707-33-14
(405 бмк)

Декан Ткачов В’ячеслав
Олександрович

тел. (057) 707-22-39
(223ак)
тел. (057) 707-33-15
Декан Шпіка Микола Іванович
(244 етк)
Декан Поліщук Валентина
Миколаївна

тел. (057) 707-33-16
(438етк)

Декан Соловйов Олександр
Васильович
Декан Писаревський Ілля
Матвійович
Декан Яковлєв Євген
Андрійович

тел. (057) 707-33-17
(421цк)
тел. (057) 707-33-68
(703,704 бмк)
тел. (057) 707-31-12
(313 бмк)

Навчально-науковий
Директор Харченко Віктор
інститут підготовки кадрів
Федорович
вищої кваліфікації
Директор Хворост Микола
Центр заочного навчання
Васильович
Центр дистанційного
Директор Кузнецов Анатолій
навчання
Іванович

тел. (057) 707 31 55
(407бмк)
тел. (057) 707-32-73
(212 цк)
тел. (057) 707-33-21
(303 цк)

1.4. АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР;
Осінній семестр
1 вересня

День знань. Початок осіннього семестру

1 вересня - 13 грудня

Теоретичне навчання

14 грудня - 27 грудня

Підсумковий контроль (екзаменаційна сесія)

28 грудня - 17 січня

Зимові канікули
Весняний семестр

18 січня
18 січня - 15 травня

Початок занять весняного семестру
Теоретичне навчання

16 травня - 29 травня

Підсумковий контроль (екзаменаційна сесія)

30 травня - 26 червня

Навчальна практика

27 червня - 31 серпня

Літні канікули

Більш детальну інформацію щодо графіку навчального процесу можна
отримати в деканаті.

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ
І пара

8.30 - 9.15

9.20 - 10.05

ІV пара

14.20 - 15.05

15.10 - 15.55

ІІ пара

10.15 - 11.00

11.05 - 11.50

V пара

16.05 - 16.50

16.55 - 17.40

ІІІ пара

12.35 - 13.20

13.25 - 14.10 VI пара

17.50 - 18.35

18.40 - 19.25

1.5. ПЕРЕЛІК ЗАПРОПОНОВАНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр денної форми
навчання у ХНУМГ імені О.М. Бекетова
Спеціальність/
Освітня програма

Перелік
конкурсних
предметів

Вага
Вартість
Детальна інформація
предметів одного рона сайтах
сертифіка ку навчанвипускаючих кафедр
ту ЗНО
ня, грн.

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
1. Українська мова
та література
Архітектура та
2. Творчий
містобудування
конкурс
Архітектура
3. Іноземна мова*
3. Історія України
3. Математика
1. Українська мова
та література
Будівництво та
цивільна інженерія 2. Математика
Міське будівництво та 3. Географія
господарство
3. Іноземна мова*
3. Історія України

12000

Кафедра
містобудування
Кафедра архітектури
будівель і споруд та
дизайну
архітектурного
середовища

10300

Кафедра міського
будівництва
(YouTube)

0,2
0,45
0,2
0,2
0,4
0,25

Спеціальність/
Освітня програма

Перелік
конкурсних
предметів

Вага
Вартість
Детальна інформація
предметів одного рона сайтах
сертифіка ку навчанвипускаючих кафедр
ту ЗНО
ня, грн.

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Українська мова
та література
2. Математика

0,2
0,4

Будівництво та
цивільна інженерія
Промислове і цивільне
будівництво

10300
3. Географія
3. Іноземна мова*
3. Історія України

0,25

Геодезія та
землеустрій
Геодезія, картографія
та землеустрій

10300

Кафедра будівельних
конструкцій
Кафедра технології
будівельного
виробництва і
будівельних
матеріалів
Кафедра механіки
ґрунтів, фундаментів і
інженерної геології
Кафедра
геоінформаційних
систем, оцінки землі
та нерухомого майна

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Економіка
Економіка
підприємства

1. Українська мова
та література

2. Математика
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Економіка та
3. Географія
організація бізнесу
3. Іноземна мова*
Облік і
3. Історія України
оподаткування
Облік і аудит

0,3

12000

0,2
12000

Кафедра економіки
підприємств, бізнесадміністрування та
регіонального
розвитку

0,35
12000

Кафедра фінансово
економічної безпеки,
обліку і аудиту

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Українська мова
та література
2. Математика

Публічне
управління та
адміністрування
Публічне управління
та адміністрування

12000

Кафедра
менеджменту і
адміністрування

0,25

Менеджмент
Менеджмент
3. Географія
3. Іноземна мова*
3. Історія України

12000

Кафедра туризму та
готельного
господарства
Кафедра управління
проектами у міському
господарстві і
будівництві
Кафедра
менеджменту і
адміністрування

0,35

0,25

Спеціальність/
Освітня програма

Перелік
конкурсних
предметів

Вага
Вартість
Детальна інформація
предметів одного рона сайтах
сертифіка ку навчанвипускаючих кафедр
ту ЗНО
ня, грн.

Готельноресторанна справа
Готельно-ресторанна
справа

1. Українська мова
та література

0,25

2. Іноземна мова*

0,3

Туризм
Туризм

3. Історія України
3. Математика
3. Географія
1. Українська мова
та література

Комп’ютерні науки
та Інформаційні
технології
Комп'ютерні науки
Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології
Системна інженерія

12000

0,3

Кафедра туризму та
готельного
господарства
12800

0,35
10300

2. Математика

0,25

3. Фізика
3. Іноземна мова*
3. Історія України

0,25

10300

Кафедра прикладної
математики та
інформаційних
технологій

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСТ
1. Українська мова
Електроенергетика, та література
електротехніка та
2. Математика
електромеханіка
3. Географія
Електротехніка та
3. Іноземна мова*
Електротехнології
3. Історія України

0,25
0,3
10300
0,3

Кафедра систем
електропостачання та
електроспоживання
міст
Кафедра
світлотехніки і джерел
світла

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ
Технології захисту
навколишнього
середовища
Охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування
Екологія
Екологія

1. Українська мова
та література
2. Математика
3. Біологія
3. Географія
3. Історія України
1. Українська мова
та література
2. Біологія

3. Географія
Садово-паркове
3. Історія України
господарство
3. Математика
Лісове і садовопаркове господарство

0,2
0,4
10300
0,25
Кафедра міських та
регіональних
екосистем

0,2
0,4

0,25

10300

10300

Вага
Вартість
Детальна інформація
Спеціальність/
предметів одного рона сайтах
Освітня програма
сертифіка ку навчанвипускаючих кафедр
ту ЗНО
ня, грн.
1. Українська мова
Кафедра
0,2
та література
водопостачання,
Будівництво та
водовідведення і
цивільна інженерія 2. Математика
0,4
10300
очищення вод
Цивільна інженерія
Кафедра експлуатації
(Водопостачання та
газових і теплових
водовідведення,
3. Географія
систем
Теплогазопостачання і
3. Іноземна мова*
0,25
вентиляція)
Кафедра
3. Історія України
Гідротехніка (водні
водопостачання,
10300
ресурси)
водовідведення і
очищення вод
Перелік
конкурсних
предметів

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
1. Українська мова
та література
Менеджмент
2. Математика
Менеджмент
3. Географія
(Логістика)
3. Іноземна мова*
3. Історія України
Транспортні
1. Українська мова
технології
та література
Транспортні технології 2. Математика
(міський транспорт)
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Електромеханіка
Цивільна безпека
Цивільний захист
Охорона праці

3. Географія
3. Іноземна мова*
3. Історія України
1. Українська мова
та література
2. Історія України
3. Математика
3. Біологія
3. Іноземна мова*

0,35
0,25

12000

Кафедра
транспортних систем
та логістики

10300

Кафедра
транспортних систем
та логістики

10300

Кафедра
електричного
транспорту

0,25
0,25
0,3

0,3

0,2
0,4
0,25

10300

Кафедра охорони
праці та безпеки
життєдіяльності

10300

*Під іноземною мовою мається Англійська, Французька, Німецька або Іспанська мова.
УВАГА! Мінімальний конкурсний бал на усі спеціальності складає 100 балів.

Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими здійснюється
підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр заочної форми
навчання у ХНУМГ імені О.М. Бекетова
Спеціальність/
Освітня програма

Перелік
конкурсних
предметів

Вага
Вартість
Детальна інформація
предметів одного рона сайтах
сертифіка ку навчанвипускаючих кафедр
ту ЗНО
ня, грн.

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
1. Українська мова
та література
Будівництво та
цивільна інженерія 2. Математика
Міське будівництво та 3. Географія
господарство
3. Іноземна мова*
3. Історія України

0,2
0,4

4800

Кафедра міського
будівництва

0,25

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Українська мова
та література
2. Математика

0,2
0,4

Будівництво та
цивільна інженерія
Промислове і цивільне
будівництво

4800
3. Географія
3. Іноземна мова*
3. Історія України

0,25

Геодезія та
землеустрій
Геодезія, картографія
та землеустрій

4600

Кафедра будівельних
конструкцій
Кафедра технології
будівельного
виробництва і
будівельних
матеріалів
Кафедра механіки
ґрунтів, фундаментів і
інженерної геології
Кафедра
геоінформаційних
систем, оцінки землі
та нерухомого майна

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Економіка
Економіка
підприємства

1. Українська мова
та література

2. Математика
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Економіка та
3. Географія
організація бізнесу
3. Іноземна мова*
3. Історія України
Облік і
оподаткування
Облік і аудит

0,3

4600

0,2
4600

Кафедра економіки
підприємств, бізнесадміністрування та
регіонального
розвитку

0,35
4600

Кафедра фінансово
економічної безпеки,
обліку і аудиту

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Менеджмент
Менеджмент

1. Українська мова
та література
2. Математика

0,35
0,25

4800

Кафедра туризму та
готельного
господарства

Спеціальність/
Освітня програма

Публічне
управління та
адміністрування
Публічне управління
та адміністрування
Готельноресторанна справа
Готельно-ресторанна
справа
Туризм
Туризм

Вага
Вартість
Детальна інформація
предметів одного рона сайтах
сертифіка ку навчанвипускаючих кафедр
ту ЗНО
ня, грн.
Кафедра управління
проектами у міському
господарстві і
будівництві
Кафедра
3. Географія
менеджменту і
3. Іноземна мова*
0,25
адміністрування
3. Історія України
Перелік
конкурсних
предметів

4800

1. Українська мова
та література

0,25

2. Іноземна мова*

0,3

3. Історія України
3. Математика
3. Географія

0,3

Кафедра
менеджменту і
адміністрування

4800
Кафедра туризму та
готельного
господарства
4800

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСТ
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Електротехніка та
Електротехнології

1. Українська мова
та література
2. Математика
3. Географія
3. Іноземна мова*
3. Історія України

0,25
0,3
4800
0,3

Кафедра систем
електропостачання та
електроспоживання
міст
Кафедра
світлотехніки і джерел
світла

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ
Технології захисту
навколишнього
середовища
Охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористування
Екологія
Екологія

1. Українська мова
та література
2. Математика
3. Біологія
3. Географія
3. Історія України
1. Українська мова
та література
2. Біологія

3. Географія
Садово-паркове
3. Історія України
господарство
3. Математика
Лісове і садовопаркове господарство

0,2
0,4
4600
0,25
Кафедра міських та
регіональних
екосистем

0,2
0,4

0,25

4600

4800

Вага
Вартість
Детальна інформація
Спеціальність/
предметів одного рона сайтах
Освітня програма
сертифіка ку навчанвипускаючих кафедр
ту ЗНО
ня, грн.
1. Українська мова
Кафедра
0,2
та література
водопостачання,
Будівництво та
водовідведення і
цивільна інженерія 2. Математика
0,4
4800
очищення вод
Цивільна інженерія
Кафедра експлуатації
(Водопостачання та
газових і теплових
водовідведення,
3. Географія
систем
Теплогазопостачання і
3. Іноземна мова*
0,25
вентиляція)
Кафедра
3. Історія України
Гідротехніка (водні
водопостачання,
4400
ресурси)
водовідведення і
очищення вод
Перелік
конкурсних
предметів

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
1. Українська мова
та література
Менеджмент
2. Математика
Менеджмент
3. Географія
(Логістика)
3. Іноземна мова*
3. Історія України
Транспортні
1. Українська мова
технології
та література
Транспортні технології 2. Математика
(міський транспорт)
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Електромеханіка
Цивільна безпека
Охорона праці

3. Географія
3. Іноземна мова*
3. Історія України
1. Українська мова
та література
2. Історія України
3. Математика
3. Біологія
3. Іноземна мова*

0,35
0,25

4800

Кафедра
транспортних систем
та логістики

4800

Кафедра
транспортних систем
та логістики

4400

Кафедра
електричного
транспорту

4400

Кафедра охорони
праці та безпеки
життєдіяльності

0,25
0,25
0,3

0,3

0,2
0,4
0,25

*Під іноземною мовою мається Англійська, Французька, Німецька або Іспанська мова.
УВАГА! Мінімальний конкурсний бал на усі спеціальності складає 100 балів.

Перелік спеціальностей і освітні програми, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти у ХНУМГ імені О.М. Бекетова за ступенем
МАГІСТР денної форми навчання
Спеціальність

Освітня програма

Вартість
Детальна інформація на
одного року
сайтах випускаючих
навчання,
кафедр
грн.

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Архітектура та
містобудування
Будівництво та
цивільна інженерія

Містобудування
Архітектура будівель і
споруд
Дизайн архітектурного
середовища
Міське будівництво та
господарство

14000
14000
14000
11200

Містобудування
Архітектури будівель і
споруд
Дизайн архітектурного
середовища
Міського будівництва

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівництво та
цивільна інженерія

Промислове і цивільне
будівництво

Геодезія та
землеустрій

Геоінформаційні системи і
технології
Землеустрій та кадастр
Оцінка землі та нерухомого
майна

11200

11200
14000
11600

Будівельних конструкцій;
Механіки ґрунтів,
фундаментів та
інженерної геології;
Технології будівельного
виробництва та
будівельних матеріалів
Геоінформаційних систем,
оцінки землі та
нерухомого майна

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Економіка
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Облік і
оподаткування

Економіка підприємства

13100

Економіка та організація
бізнесу

13100

Облік і аудит

13100

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

13100

Менеджмент

Управління фінансовоекономічною безпекою

13400

Економіки підприємств,
бізнес-адміністрування та
регіонального розвитку
Фінансово економічної
безпеки, обліку і аудиту
Економіки підприємств,
бізнес-адміністрування та
регіонального розвитку
Фінансово економічної
безпеки, обліку і аудиту

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Менеджмент

Управління проектами

13100

Менеджмент

Менеджмент організацій і
адміністрування

13100

Управління проектами у
міському господарстві і
будівництві
Менеджменту і
адміністрування
Туризму та готельного
господарства

Спеціальність
Публічне
управління та
адміністрування
Готельноресторанна справа
Туризм
Комп'ютерні науки
та інформаційні
технології

Освітня програма

Адміністративний
менеджмент
Готельна і ресторанна
справа
Туризмознавство
Управління проектами

Вартість
Детальна інформація на
одного року
сайтах випускаючих
навчання,
кафедр
грн.
13100
13100
14900
13100

Менеджменту і
адміністрування
Туризму та готельного
господарства
Прикладної математики та
інформаційних технологій

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСТ
Електричні системи
Електроенергетика,
електроспоживання
електротехніка та
електромеханіка
Світлотехніка і джерела
світла

11200
11200

Систем
електропостачання та
електроспоживання міст
Світлотехніки і джерел
світла

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ
Екологія
Технології захисту
навколишнього
середовища

Будівництво та
цивільна інженерія

Екологія міст
Технології захисту
навколишнього
середовища

11200
11200

Водопостачання та
водовідведення

11200

Теплогазопостачання і
вентиляція

11200

Раціональне використання і
охорона водних ресурсів

11200

Інженерної екології міст
Водопостачання,
водовідведення і очистки
вод
Експлуатації газових і
теплових систем
Водопостачання,
водовідведення і очистки
вод

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Електричні системи і
комплекси транспортних
Електроенергетика, засобів
електротехніка та
Електричний транспорт
електромеханіка
Електромеханічні системи
автоматизації та
електропривод
Менеджмент
Логістика
Транспортні системи
Транспортні
Організація перевезень і
технології (міський управління на транспорті
транспорт)
Організація і регулювання
дорожнього руху
Цивільна безпека

Охорона праці

11200
11200

Електричного транспорту

11200
13100
11200
11200

Транспортних систем та
логістики

11200
11200

Охорона праці та безпека
життєдіяльності

Перелік спеціальностей і освітні програми, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти у ХНУМГ імені О.М. Бекетова за ступенем
МАГІСТР заочної форми навчання
Спеціальність

Освітня програма

Вартість
Детальна інформація на
одного року
сайтах випускаючих
навчання,
кафедр
грн.

ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Будівництво та
цивільна інженерія

Міське будівництво та
господарство

4900

Міського будівництва

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівництво та
цивільна інженерія

Промислове і цивільне
будівництво

4900

Геодезія та
землеустрій

Оцінка землі та нерухомого
майна

4900

Будівельних конструкцій;
Механіки ґрунтів,
фундаментів та
інженерної геології;
Технології будівельного
виробництва та
будівельних матеріалів
Геоінформаційних систем,
оцінки землі та
нерухомого майна

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
Економіка
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
Облік і
оподаткування
Менеджмент

Економіка підприємства

4800

Економіка та організація
бізнесу

4800

Облік і аудит

4800

Управління фінансовоекономічною безпекою

5500

Економіки підприємств,
бізнес-адміністрування та
регіонального розвитку
Фінансово економічної
безпеки, обліку і аудиту
Фінансово економічної
безпеки, обліку і аудиту

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
Менеджмент

Управління проектами

5000

Менеджмент

Менеджмент організацій і
адміністрування

4900

Адміністративний
менеджмент

4900

Публічне
управління та
адміністрування
Готельноресторанна справа
Туризм
Комп'ютерні науки
та інформаційні
технології

Готельна і ресторанна
справа
Туризмознавство
Управління проектами

4900
4900
5000

Управління проектами у
міському господарстві і
будівництві
Менеджменту і
адміністрування
Туризму та готельного
господарства
Менеджменту і
адміністрування
Туризму та готельного
господарства
Прикладної математики та
інформаційних технологій

Спеціальність

Освітня програма

Вартість
Детальна інформація на
одного року
сайтах випускаючих
навчання,
кафедр
грн.

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСТ
Електричні системи
Електроенергетика,
електроспоживання
електротехніка та
електромеханіка
Світлотехніка і джерела
світла

4900
4900

Систем
електропостачання та
електроспоживання міст
Світлотехніки і джерел
світла

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ
Екологія
Технології захисту
навколишнього
середовища

Будівництво та
цивільна інженерія

Екологія міст
Технології захисту
навколишнього
середовища

4800
4900

Водопостачання та
водовідведення

4800

Теплогазопостачання і
вентиляція

4900

Раціональне використання і
охорона водних ресурсів

4600

Інженерної екології міст
Водопостачання,
водовідведення і очистки
вод
Експлуатації газових і
теплових систем
Водопостачання,
водовідведення і очистки
вод

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Електричні системи і
комплекси транспортних
Електроенергетика, засобів
електротехніка та
Електричний транспорт
електромеханіка
Електромеханічні системи
автоматизації та
електропривод
Менеджмент
Логістика
Транспортні системи
Транспортні
Організація перевезень і
технології (міський управління на транспорті
транспорт)
Організація і регулювання
дорожнього руху
Цивільна безпека

Охорона праці

4600
4600

Електричного транспорту

4600
5000
5000
5000

Транспортних систем та
логістики

5000
4600

Охорона праці та безпека
життєдіяльності

1.6. ВИМОГИ ЩОДО ПРИЙОМУ, ЗОКРЕМА МОВНА ПОЛІТИКА ТА
ПРОЦЕДУРИ РЕЄСТРАЦІЇ;
Формальності, прийняті в Україні, щодо прийому студентів
В’їзд в Україну здійснюється за наявності візи, оформленої у Посольстві
України в країні проживання, якщо міжурядовими угодами не передбачене інше.

Реєстрація іноземців здійснюється відповідно до Закону України ”Про
правовий статус іноземців” та Правил в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з
України та транзитного проїзду через її територію.
Для того, щоб отримати запрошення на навчання, необхідно звернутися
(листом, по факсу, e-mail) до керівництва університету з проханням про прийом
на навчання в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, заповнивши форму-заяву для вступу.
До форми-заяви додаються:
 копія першої сторінки паспорта (повне ім'я, громадянство, дата
народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання);
 копія документу про завершену середню освіту з оцінками:
 копія медичної довідки про стан здоров'я.
Для того, щоб отримати візу на в’їзд, необхідно:
 звернутися до найближчого Посольства України у своїй чи сусідній країні
із заявою про одержання візи на в’їзд, приклавши до заяви запрошення
на навчання в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
Після приїзду до України, необхідно надати такі документи до деканату
факультету по роботі з іноземними студентами ХНУМГ ім. О.М. Бекетова:
 паспорт з візою на в’їзд до України;
 документ про завершену середню освіту з оцінками (оригінал);
 медичну довідку про можливість навчання в Україні;
 медичну довідку про результати аналізів на СНІД;
 страховий медичний поліс;
 8 фото розміром 4x6 см;
 проїзний квиток з відкритою датою терміном на 1 рік для від'їзду до
постійного місця проживання.
Після завершення (дострокового припинення) навчання в університеті
іноземці мають виїхати з України протягом одного місяця в установленому
порядку (наказ Міністерства освіти України від 24.09.1997 №355).
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання
Порядок роботи приймальної комісії: протягом навчального року
Приймальна комісія працює з 9 до 17 години щодня, крім неділі, в період з 10
липня до 26 серпня 2015 року Приймальна комісія працює з 8 до 18 години
щодня, крім неділі.
Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу до
ХНУМГ, надання місць у студентських гуртожитках гарантовано (умови
проживання: кімнати на 2-4 особи; гуртожитки повністю обладнані елементами
інженерного благоустрою).
Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ХНУМГ,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної
загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які мають
проходити творчий конкурс у ХНУМГ
Закінчення прийому заяв і документів
від осіб, які мають право складати
вступні випробування, що проводить
ХНУМГ
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які не складають
вступні екзамени і не проходять
творчі конкурси
Строки проведення у ХНУМГ творчого
конкурсу
Строки проведення у ХНУМГ вступних
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення

10 липня

Навчання без відриву
від виробництва
15 липня

24 липня о 18-00

-

24 липня о 18-00

06 серпня о 18-00

31 липня о 18-00

1 3 серпня о 12-00

21-31 липня у кілька
сесій

-

25-31 липня

7-13 серпня

04 серпня
не пізніше 12-00

14 серпня
не пізніше 12-00

Терміни зарахування вступників

за державним
замовленням - не
пізніше 12-00 10 серпня;
за кошти фізичних та
за кошти фізичних та
юридичних осіб - за
юридичних осіб - не
умови виконання
пізніше 26 серпня
державного замовлення
відповідного напряму не пізніше 17 серпня

Вступники, які отримали рекомендації щодо зарахування на денну форму
навчання, повинні виконати вимоги до зарахування:
 на місця державного замовлення відповідно до пункту п.15.1 розділу XV
цих Правил прийому до 18.00 години 08 серпня;
 на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня.
Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ХНУМГ,
конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників на основі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (відповідно до п. 3.2 розділу III
цих Правил прийому) проводиться в такі строки:

Навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів
Строки проведення у ХНУМГ фахових
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення

10 липня
24 липня о 18-00

Навчання без відриву
від виробництва
15 липня
06 серпня о 18-00

25липня-01 серпня

07-13 серпня

02 серпня
не пізніше 12-00

14 серпня
не пізніше 12-00

Терміни зарахування вступників

за державним
замовленням - не
пізніше 12-00 10 серпня,
за кошти фізичних та
за кошти фізичних та
юридичних осіб - за
юридичних осіб - не
умови виконання
пізніше 20 серпня
державного замовлення
відповідного напряму не пізніше 14 серпня

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ХНУМГ (далі
- заява) в паперовій або електронній формі. Заява в паперовій формі подається
вступником особисто до Приймальної комісії.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний ) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
 копію сертифіката базового рівня зовнішнього незалежного оцінювання
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки,
установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів,
але не пізніше строків, установлених у розділі IV Правил прийому, для
прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування
вступників до зарахування.

1.7. МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
ТА ПОПЕРЕДНЬОГО НАВЧАННЯ
Успішна навчальна мобільність потребує академічного визнання і
трансферу кредитів. Визнання кредитів є процесом, за допомогою якого заклад
засвідчує, що результати навчання, досягнуті та оцінені в іншому вищому

навчальному закладі, задовольняють вимоги однієї з програм, яку цей заклад
пропонує.
Кредитна
(академічна)
мобільність
передбачає
участь
студентів
Університету в навчальному процесі іншого вищого навчального закладу (в
Україні або за кордоном), проходження навчальної або виробничої практики,
проведення
наукових
досліджень
з
можливістю
перезарахування
в
установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо.
Академічна мобільність студентів здійснюється на підставі укладення угод
про співробітництво між Університетом та іноземним вищим навчальним
закладом, між Університетом та вищим навчальним закладом України, між
Університетом та групою вищих навчальних закладів різних країн за
узгодженими та затвердженими у встановленому порядку індивідуальними
навчальними планами студентів та програмами навчальних дисциплін, а також
в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти, міжнародних
проектів, в яких Університет приймає участь, грантів та інших подібних. Вищі
навчальні заклади, які уклали між собою угоду про співробітництво, в рамках
цього Положення надалі іменуються «вищі навчальні заклади-партнери».
Основними видами академічної мобільності є:
 зовнішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження
практик, студентів Університету у вищих навчальних закладах за
кордоном протягом певного періоду;
 внутрішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження
практик, студентів Університету в інших вищих навчальних закладах
України протягом певного періоду.
Переважним способом здійснення академічної мобільності студентів є
направлення їх до вищих навчальних закладів-партнерів для:
 навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між
Університетом та вищими навчальними закладами-партнерами щодо
програм академічної мобільності без отримання другого документа про
вищу освіту;
 навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між
Університетом та вищими навчальними закладами-партнерами щодо
програм академічної мобільності з можливістю отримання двох
документів про вищу освіту;
 участь в спільних наукових дослідженнях з іншими університетами на
підставі міжнародних проектів;
 проходження мовної практики;
 проходження навчальних та виробничих практик.
Умови навчання і перебування студентів-учасників академічної мобільності
та інші питання визначаються двосторонніми або багатосторонніми угодами між
Університетом та вищими навчальними закладами-партнерами, або програмами
міжнародних проектів.
До участі у програмах академічної мобільності допускаються студенти з
другого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та студенти освітньокваліфікаційного рівня магістра.
Відбір студентів для участі в програмах академічної мобільності

здійснюється конкурсною комісією Університету з урахуванням рейтингу
успішності, участі у науковій роботі та знання іноземної мови за мотивованим
поданням деканату або кафедри. Конкурсну комісію очолює ректор
Університету або перший проректор. Склад конкурсної комісії визначає та
затверджує ректор Університету за умови обов'язкової участі в її роботі
представників органів студентського самоврядування, про що видає наказ.
У випадку, якщо студент бере участь у міжнародній програмі академічної
мобільності, конкурсний відбір здійснюється організацією, яка надає студенту
грант на умовах і за критеріями, визначеними в установчих документах
конкурсу.
Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної
мобільності студентів та процедура їх подання регламентується угодами між
Університетом та вищим навчальним закладом-партнером.
Етапи, тривалість та зміст навчання у вищому навчальному закладіпартнері визначаються навчальними планами та графіками навчального
процесу, затвердженими у вищому навчальному закладі-партнері. Узгоджені
навчальні плани та графіки навчального процесу затверджуються ректором
Університету та керівником вищого навчального закладу-партнеру. При
формуванні індивідуального навчального плану студента враховується
фактичне виконання студентом навчальних планів поточного та попередніх
навчальних років.
Навчання за індивідуальним навчальним планом може здійснюватися із
застосуванням технологій дистанційного навчання.
Студент, крім вивчення у вищому навчальному закладі-партнері
обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових
навчальних дисциплін, якщо це передбачено відповідними угодами між
Університетом та вищим навчальним закладом-партнером.
На час навчання у вищому навчальному закладі-партнері студенту, за його
заявою, в Університеті надається академічна відпустка або індивідуальний план
навчання, затверджений у встановленому порядку.
Фінансування витрат, пов′язаних з програмою академічної мобільності
студентів, здійснюється за рахунок коштів передбачених у державному бюджеті
за відповідною бюджетною програмою або за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством України.

1.8. ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ КРЕДИТІВ ЄКТС
Університет визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання
студента у вищому навчальному закладі-партнері.
Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва
Університету з вищим навчальним закладом-партнером здійснюється з
використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS
або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків студентів,
прийнятої у країні вищого навчального закладу-партнера, якщо в ній не
передбачено застосування ЕСТS.
Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі
наданого студентом документа з переліком та результатами вивчення

навчальних дисциплін, кількістю кредитів (годин) та інформацією про систему
оцінювання навчальних здобутків студентів, завіреного у встановленому
порядку у вищому навчальному закладі-партнері.
Академічна різниця нормативних та вибіркових навчальних дисциплін за
індивідуальним навчальним планом студента не повинна перевищувати 10
навчальних дисциплін. Порядок ліквідації академічної різниці визначається
відповідно до законодавства.
Результати підсумкової атестації студентів у період навчання у вищому
навчальному закладі-партнері представляються за шкалою, прийнятою у
вищому навчальному закладі-партнері і переводяться у шкалу, прийняту в
Університеті.
Державна атестація студентів, які навчаються за програмою академічної
мобільності, здійснюється у встановленому порядку.

1.9. МЕХАНІЗМИ АКАДЕМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.
Структура Університету, статус і функції його структурних підрозділів
визначаються Статутом університету та положеннями про відповідні структурні
підрозділи. Структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої ради
Університету у порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту» і
Статутом.
Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює Ректор. Його
права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством і Статутом.
Керівництво факультетом здійснює Декан, керівництво навчальнонауковим інститутом здійснює Директор. Декан (директор) обираються на
посаду, здійснюють свої повноваження та звільняються з посади згідно з
чинним законодавством про освіту та Положенням про факультет (навчальнонауковий інститут), яке затверджується Вченою радою Університету.
Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який
утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується Наказом
Ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення
повноважень попереднього складу Вченої ради.
У вищому навчальному закладі утворюється Наглядова рада для здійснення
нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його
створення.
Науково-технічна рада Університету створюється для визначення наукових
напрямків досліджень та розробок; розгляду дисертаційних робіт відповідно до
переліку наукових спеціальностей, затверджених Міністерством освіти і науки
України; розгляду та затвердження звітів з науково-дослідних робіт, що
фінансуються з коштів державного бюджету; визначення напрямків розвитку
науково-технічної творчості студентів та ін.
Для вирішення поточних питань діяльності Університету утворюються
робочі органи – Ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада
тощо. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або
наукової діяльності Університету Ректор Університету має право утворювати на
громадських
засадах
дорадчі
(дорадчо-консультативні)
органи
(раду
роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу, студентську, наукову раду тощо),

якщо інше не передбачено Статутом. Положення про робочі та дорадчі органи
затверджуються Вченою радою Університету відповідно до Статуту.

1.10. КООРДИНАТОР ЄКТС ВІД ЗАКЛАДУ.
Координатор Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
в університеті - директор освітнього центру «Мегаполіс» Третьяков Олег
Вальтерович

2. РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ
2.1. ОФІС У СПРАВАХ СТУДЕНТІВ
Центр до університетської освіти і кар’єри (в подальшому - Центр) є
структурним підрозділом Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова.
Головна мета Центру - проведення заходів та надання консультаційних
послуг студентам і випускникам Університету щодо працевлаштування,
особистісного та професійного росту; профорієнтаційна робота з учнівською
молоддю, підготовка абітурієнтів до вступу в Університет, консультації щодо
вибору майбутньої професії, а також формування та підтримка іміджу
Університету.
Основні завдання Центру:
 сприяння працевлаштуванню та кар’єрному шляху студентів та
випускників Університету;
 забезпечення
публічності
інформації
щодо
можливостей
працевлаштування та стажування студентів;
 аналіз та моніторинг сучасного ринку праці;
 організація «Днів кар’єри» та «Ярмарок вакансій»;
 формування та розміщення бази резюме на сайті та дошках оголошень в
Університеті, Центрі доуніверситетської освіти та кар’єри.
У 2015 році в Центрі з’явилась психологічна служба, головна мета якої виконання завдань, пов’язаних з психологічним супроводом учасників
навчально-виховного
процесу,
сприяння
особистісному
росту
і
професіональному становленню студентів і співробітників Університету.
Кожен студент та випускник може безкоштовно:
 отримати індивідуальні та групові психологічні консультації щодо
особистісного розвитку та вибору професії;
 взяти участь в тренінгах, семінарах, майстер-класах професійного та
особистісного розвитку
 пройти психологічну діагностику.
Контактна інформація:
каб. 112, 113, 115, 116 цк
тел.: (057) 707-30-22, (057) 707-32-63

e-mail: cdp_knagh@mail.ru
vk.com/hnugh_univer_osvita

Телефон для довідок: +38 (057) 707-31-09
факс: +38 (057) 706-15-54
Приймальна комісія: 707-33-26
факультет Менеджменту: 707-33-68
Містобудівельний факультет: 707-33-14
факультет Економіки і підприємництва: 707-33-17
факультет Інженерної екології міст: 707-33-39
факультет Електропостачання і освітлення міст: 707-33-16
факультет Електричного транспорту: 707-33-15

факультет заочного навчання: 707-33-18
факультет післядипломної освіти та заочного навчання: 706-15-34
факультет підвищення кадрів керівних фахівців ЖКГ: 706-15-53<
факультет по роботі з іноземними студентами: 706-15-48
Підготовчі курси: 707-33-20
Відділ контрактної підготовки фахівців: 707-32-60

2.2. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ/ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЖИВАННЯ;
Студентське містечко - комплекс студентських гуртожитків і територія, на
якій вони розташовані.
Він створений з студентських гуртожитків, в яких проживає 2080 студента
університету і є структурним підрозділом Харківського національного
університету міського господарства. Студентське містечко складається з 8-та
гуртожитків для студентів університету, де проживають студенти 6-ти
факультетів. На факультетах розроблено, затверджено деканами і діє
«Положення про студентське самоврядування».
Діяльність студентського самоврядування здійснюється відповідно до плану
роботи студрад гуртожитків на рік.
Гуртожитки забезпечені необхідними умовами для проживання, занять,
відпочинку, кімнат чергових та іншого санітарно-побутового призначення. Вся
система виховної роботи студмістечка спрямована на формування національної
інтелігенції; створення умов для розвитку особистості студента, його свідомості
й загальної культури шляхом залучення до творчої діяльності в різних сферах;
формування особистості людини і самовиховання як школи формування
навичок майбутнього організатора і керівника у молоді. Студентські ради
гуртожитків організовують культурно-виховну та спортивну роботу в
гуртожитках університету. Вони піклуються про поселення в гуртожитки,
організації побуту студентів, проводять вечори відпочинку, конкурси-огляди
кімнат, поверхів, гуртожитків. Розміщення студентів у гуртожитках здійснюється
згідно з «Положенням про студентський гуртожиток».
Студентське містечко університету розташований в п'яти хвилинах ходьби
від станції метро «Ботанічний сад». Ще два гуртожитки знаходяться на території
житлово-комунального технікуму у двох трамвайних зупинках від станції метро
«Київська».
Загальна площа гуртожитків складає більше 45 тис.м ². Кількість місць у
гуртожитках - 2080.
Практично всі гуртожитки обладнані інтернетом, бібліотеками, спортивними
кімнатами, кімнатами для занять.
Директор студмістечка: Буткевич Микола Михайлович
тел. (057) 340-40-34

2.3. ХАРЧУВАННЯ
На другому поверсі архітектурного корпусу працює їдальня, у
центральному корпусі на другому поверсі є буфет. Два кафетерії обслуговують
студентів на другому й третьому поверхах при вході до електротехнічного

корпусу. Кофейні та інші торгові автомати, а також термінали поповнення
рахунків встановлено на другому та третьому поверхах (біля центральних
сходів) центрального корпусу, на другому поверсі електротехнічного корпусу,
на четвертому поверсі корпусу будівництва та менеджменту.
Кіоск з продовольчими товарами розташований на третьому поверсі
центрального корпусу (біля центральних сходів).
Канцелярські товари та послуги з технічного оформлення студентських
робіт пропонують кіоски на третьому поверсі центрального корпусу й на
другому поверсі електротехнічного корпусу.
На четвертому поверсі центрального корпусу (біля центральних сходів)
розташований копі-центр з ксероксами та принтерами. Другий копі-центр
розташовано у переході в корпус будівництва та менеджменту з четвертого
поверху центрального корпусу.

2.4. ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ
Приблизна вартість проживання у Харкові:
Місце в гуртожитку для студентів університету
440 грн. за місяць
Місце в гуртожитку для студентів коледжу
332 грн. за місяць
Проживання у приватному секторі
1000-2000 грн. за місяць
Номер в готелі
від 300 грн. за добу

2.5. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Згідно чинного законодавства та Положення «Про порядок використання
коштів, передбачених на виплату стипендій студентам», у першому семестрі
стипендії одержують усі студенти, що навчаються за рахунок держзамовлення.
Призначення стипендії у наступних семестрах залежить від успішності у
навчанні.
Обрахування стипендії студентам здійснюється шляхом виведення
середнього балу успішності за підсумковими видами контролю за семестр
(триместр): екзамени, диференційовані заліки, заліки. При середньому балі 4.0
і вище студент має право на призначення стипендії. Відмінникам (середній бал
5.0) призначається підвищена стипендія.
Розмір стипендії встановлюється рішенням Кабінету Міністрів України. За
особливі успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій
діяльності, студентам, за поданням стипендіальної комісії, вчених рад
факультетів, можуть призначатися іменні стипендії: стипендія Президента,
Верховної Ради, Кабінету Міністрів, обласної та міської державних адміністрацій,
персональні стипендії Університету та персональні стипендії підприємствпартнерів. Останні можуть назначатися, за відповідних вимог, студентам, які
навчаються на договірній основі.
Деякі категорії студентів мають право на пільгове призначення стипендії, а
саме: діти-сироти; особи з особливими потребами; особи з малозабезпечених
сімей; особи, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; особи, які
постійно проживають у гірській місцевості; особи, які мають дітей. Для

отримання пільгових (соціальних) стипендій необхідно своєчасно подавати
відповідні документи до деканату.

2.6. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги
Харківського
національного університету міського господарства
Завідувач Саєнко Олександр Георгійович.
Центр первинної медико-санітарної допомоги Харківського національного
університету міського господарства розташований в приміщенні гуртожитку №1
за адресою: Харків, вул. Ольмінського, 15.
Центр працює:
Пн - пт: з 9.00 до 17.00.
Робота щодо медичного забезпечення студентів здійснюється:
- Лікарем-терапевтом Саєнко О.Г., завідувач центром ПМСД
- Лікарем гінекологом Кривенко Т.Н.
- Лікарем стоматологом Кузнєцовою І.А.
- Акушеркою Чернишовою В.Н.
- Медсестрою Центру Мірошниченко О.В.
- Дільничною медсестрою Приходкиною А.Г.
- Дільничною медсестрою Черніковою Е.С.
Контингент населення, що обслуговується близько 5,5 тис. осіб, в т.ч.
понад 400 студентів-іноземців.
В обов'язки медперсоналу входить забезпечення взаємодії і взаємозв'язку
між студентською лікарнею, адміністрацією ВУЗу, профкомом, студмістечком у
питаннях збереження здоров'я студентів і епідблагополуччя колективу.
Медперсонал
забезпечує
організацію
та
проведення
лікувальнопрофілактичної роботи серед студентів:
 Надання першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і
нещасних випадках;
 Прийом хворих;
 Обслуговування викликів у гуртожитках та районі прилеглому до
студентської лікарні;
 Організація та проведення профілактичних оглядів студентів;
 Планування і забезпечення флюорографічного обстеження студентів;
 Проведення повного обстеження та профілактичних оглядів студентів
іноземних держав (основного та підготовчого відділень);
 Проведення експертної оцінки повноти і якості заповнення медичної
форми 086-о абітурієнтів з метою планування та організації комплексу
профілактичних заходів;
 Проведення індивідуального аналізу отримання щеплень студентами;
 Розробка плану вакцинації та проведення щеплень студентам з
урахуванням показань і протипоказань;
 Забезпечення медогляду при поселенні студентів у гуртожитки після
канікул;

 Проведення роботи в осередках інфекцій як в гуртожитках, так і в
навчальних аудиторіях;
 Забезпечення реєстрації випадків захворюваності з ВУТ, аналіз
захворюваності за курсами, факультетами і нозологічними одиницями;
 Проведення санітарно-просвітницької роботи;
 Ведення обліково-звітної документації та надання її в студентську
лікарню.
Харківська міська студентська лікарня функціонує з 1922 року.
Студентська лікарня сьогодні являє собою сучасний багатопрофільний
лікувально-профілактичний заклад, що надає медичну допомогу на 3-х рівнях:
Первинному - в 14 Центрах первинної медико-санітарної допомоги та 9
здоровпунктах, розташованих безпосередньо у ВУЗах, де проводиться комплекс
профілактичних та протиепідемічних заходів, надається первинна медична
допомога.
Вторинному - в поліклініці на 3 тис. відвідувань в день, де лікарямиспеціалістами надаються всі види лікувально-профілактичної допомоги, в т.ч.
диспансеризація, і проводяться всі необхідні діагностичні дослідження.
Третинному - у стаціонарі на 180 ліжок для студентів і 60 ліжок для
ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Лікарня надає медичну допомогу студентам 26 вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації державної форми власності силами 866 співробітників,
в т.ч. лікарями за 34 спеціальностями.
Основні завдання лікарні:
 Невідкладна медична допомога;
 Збереження епідблагополуччя в студентських колективах;
 Профілактика хронічних неінфекційних захворювань;
 Лікувально-діагностична допомога;
 Формування у студентів навичок здорового образу життя, в т.ч.
попередження розвитку залежностей і шкідливих звичок;
 Психологічна допомога студентам;
Особливості лікарні:
 єдина в Україні з 7 студентських лікувально-профілактичних закладів;
 надає стаціонарну допомогу;
 наблизила первинну медичну допомогу для студентів, зробивши її
доступною, відкривши Центри первинної медико-санітарної допомоги
безпосередньо на базі вищих навчальних закладів;
 відкрила Центр психічного здоров'я студентської молоді;
 у своїй діяльності реалізує усі завдання в області державної молодіжної
політики;
 надає медичну допомогу студентам, що прибули з інших регіонів України
і ближнього зарубіжжя (близько 60%), дальнього зарубіжжя (близько 7
тис. людей), районів області і м. Харкова;
 працює в умовах щорічної міграції студентів (близько 20 тисяч щорічно,
таких що вступають до ВУЗів і стільки ж, що їх закінчують);

 створена система надання медичної допомоги студентам вищих
навчальних закладів, що сформувалася протягом всього історичного
шляху лікарні;
 постійно вдосконалює систему надання медичної допомоги студентам
шляхом участі в міжнародних і регіональних проектах і програмах;
м. Харків-2, вул. Дарвіна, 8/10,
тел. (057) 706-15-10, 706-15-28
факс (057) 719-69-57
E-mail: msl@studhosp.kharkiv.org

2.7. СТРАХУВАННЯ
Медичне обслуговування іноземних громадян та страхування їх здоров’я
здійснюється у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів №79 від
28.01.1997 року «Про затвердження порядку надання медичної допомоги
іноземних громадянам, які тимчасово перебувають на території України»,
№1021 від 17.09.1997 року «Про вдосконалення порядку надання медичної
допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території
України».
Відповідно до вищезазначеної Постанови Кабінету Міністрів України
Державною акціонерною страховою компанією України «Укрінмедстрах»
здійснюється поточне страхування іноземних студентів. Страховий поліс
компанії«Укрінмедстрах» гарантує оплату вартості екстренної медичної
допомоги.
Вартість медичного страхування для іноземних громадян в Україні 282 грн.
на рік .

2.8. НАВЧАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
Університет повністю забезпечений навчальним обладнанням відповідно до
напрямків підготовки фахівців.
Сьогодні тут діють: науково-технічний центр енергоефективних технологій;
науково-виробнича електротехнічна лабораторія;
науково-дослідний
та
випробувальний центр; постійно діючий виставковий комплекс; центр
регіонального розвитку; освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в
енергетиці»; лабораторний комплекс до складу якого входять лабораторії:
«Обліку
і
контролю
електричної
енергії»,
«Кабельних
ліній»,
«Електроустаткування систем міського електропостачання», «Цифрового
релейного захисту і автоматики», «Сонячна електростанція»; науководослідний Центр світлотехнічних вимірювань; лабораторія світлового дизайну;
центр стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту; наукововиробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр»; Лабораторія «Видобутку і
підготовки нафти і природного газу»; Лабораторія «Транспорту нафти і
природного газу»; лабораторія «Експлуатації газових та теплових систем».

2.9. МОЖЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Для кожного з трьох циклів (бакалавріат, магістратура, докторантура) в
структурі
освітньо-професійних
програм
створюються
можливості
для
мобільності. Все більш поширеною практикою стають спільні (подвійні) дипломи
та програми, а також «вікна мобільності». В основу політики мобільності
закладається ряд практичних заходів, пов'язаних з фінансуванням мобільності,
визнанням, наявною інфраструктурою, правилами видачі віз та дозволів на
роботу. Серед необхідних вимог - гнучкі траєкторії навчання і активна
інформаційна політика, максимальне визнання навчальних досягнень,
підтримка навчання і повне перенесення субсидій і позик. Мобільність дозволяє
привести до більшої збалансованості потоків студентів-іноземців та вітчизняних
студентів, що виїжджають за кордон, поліпшити рівень участі у різних груп
студентства.
Наразі в Університеті діє програма мобільності ЕразмусМундусInfinity, в
рамках якої студенти можуть безкоштовно навчатися у вибраних університетах
Чехії, Португалії, Естонії та Словенії.
Крім того, щороку наші студенти стають учасниками міжнародних програм
та отримують гранти на стажування та навчання в Італії, Греції, Німечинні,
Франції і та ін. у рамках власної навчальної програми.
З метою отримання інформації про актуальні програми та гранти щодо
навчання закордоном кожен студент може підписатися на розсилку центру
міжнародної діяльності та освіти Університету vmz.hnamg@gmail.com або
познайомитися
з
інформацією
на
сайті
Центру
за
адресою
http://ird.kname.edu.ua/.

2.10. ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ СТУДЕНТІВ,
ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ
Академічна мобільність передбачає участь всіх учасників освітнього
процесу Університету в навчальному процесі іншого навчального закладу (в
Україні або за кордоном), проходження навчальної або виробничої практики,
проведення наукових досліджень з можливістю пере зарахування в
установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо.
Академічна мобільність здійснюється на підставі укладення угод про
співробітництво між Університетом ті іноземним вищим навчальним закладом,
між Університетом та групою вищих навчальних закладів різних країн за
узгодженими та затвердженими у встановленому порядку індивідуальними
навчальними планами студентів та програмами навчальних дисциплін,
програмами стажування, викладання, проведення дослідження тощо а також в
рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти, міжнародних
проектів, грантів.
Умови навчання і перебування учасників академічної мобільності та інші
питання визначаються двосторонніми або багатосторонніми угодами між
Університетом та вищими навчальними закладами-партнерами, або програмами
міжнародних проектів та регламентуються Положенням про академічну

мобільність студентів Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова, Положенням про академічну мобільність НПП.

2.11. МОВНІ КУРСИ
Для тих, хто бажає вивчити англійську мову або вдосконалити свої знання
у рамках україно-канадського культурно-освітнього центру діє програма SMART
Канадського коледжу англійської мови. Для бажаючих вивчити німецьку,
французьку та польську діють мовні курси. Також, рамках діяльності українсько
- польського культурно-освітнього центру діє безкоштовний польський
розмовний клуб.

2.12. МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ
ПРАКТИКИ/СТАЖУВАННЯ
Практика (стажування) студентів Університету відбудеться відповідно до
програми підготовки на державних та комерційних підприємствах міста,
держави та за кордоном.

2.13. УМОВИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ І ВІДПОЧИНКУ
В Університеті створені сприятливі умови для занять спортом і активного
відпочинку. Діє сучасний спортивний комплекс загальною площею 6 тис. кв. м.
Під егідою спортивних клубів Університету займається майже 40 % студентів та
працівників. Спортивний клуб студентів Університету організовує та керує
проведення спортивних заходів та Спартакіади ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
В Університеті діють спортивні секції за такими видами спорту: армспорт,
атлетична гімнастика, боротьба вільна, боротьба греко-римська, дзюдо,
кікбоксинг, пауерліфтинг, самбо, бадмінтон, баскетбол, волейбол, настільний
теніс, футбол, футзал, аеробіка, гімнастика, легка атлетика, плавання,
черліденг.
За 2014/2015 навчальний рік студенти і співробітники Університету
завоювали у змаганнях різного рівня 30 медалей, а саме:
 у міжнародних змаганнях - 1 золоту й 1 срібну медалі;
 у Всеукраїнських змаганнях (чемпіонати України, обласні чемпіонати та
Універсіади). Всього завойовано - 28 медалей, з них: 9 золотих, 10
срібних, 9 бронзових.
Спортивне життя Університету спрямоване на самовиховання та
самовдосконалення студентів, викладачів і співробітників, підвищення рівня їх
професійної працездатності.

2.14. СТУДЕНТСЬКІ АСОЦІАЦІЇ
Студентський сенат. В Університеті розвивається та вдосконалюється
студентське самоврядування, зміцнюються демократичні традиції. Важливу роль
у цих процесах відіграє студентський сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, який
допомагає студентам створити сприятливі умови для навчання, проживання у
гуртожитках, дозвілля та особистісного розвитку.

Заснований у 2006 році, студентський сенат має чіткий пріоритет: сприяти
забезпеченню належних умов та організації ефективної навчальної та наукової
діяльності студентів. Студентський сенат є невід’ємною частиною громадського
самоврядування університету, важливим елементом вдосконалення навчальновиховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів
зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та
відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку
особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора,
керівника. Особлива увага приділяється питанням налагодження побутових і
психологічних умов зручного проживання студентів у гуртожитках.
Студентський сенат виражає інтереси усіх студентів університету
незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак.
Студентський
сенат
є
постійним
членом
Європейської
асоціації
студентського
самоврядування,
Української
асоціації
студентського
самоврядування при Міністерстві освіти і науки України, також сенат приймає
участь у міських, обласних і Всеукраїнських форумах і конференціях.
До структури студентського сенату входять:
 інформаційний комітет (інформування про заходи, що проходять у стінах
Університету, в Харкові, в Україні);
 соціальний комітет (розвиток соціальної активності студентів; організація
і проведення волонтерських проектів);
 спортивний комітет (організація і проведення спортивних змагань;
пропаганда здорового способу життя);
 комітет з міжвузівських зв’язків (налагодження і підтримка зв’язків зі
студентськими радами інших ВНЗ, а також з молодіжними організаціями);
 патріотичного виховання ;
 туристичний клуб (організація туристичних поїздок та екскурсій);
 євро-клуб (знайомство з культурою Європейських країн).
Контактна інформація: к. 356 ак
e-mail: rectorat@ksame.kharkov.ua
тел.: (057) 707-33-62, 099-664-25-09 http://vk.com/hnugh_univer_osvita
Профком студентів. Профспілка - це організація, яка об’єднує студентів
Університету, що будують своє майбутнє власними руками.
Профспілкова організація Університету двічі була визнана кращою в
Україні, є багаторазовим переможцем обласних конкурсів. Це стало можливим
завдяки команді профспілкових лідерів, які сміливо реалізують власні
ініціативи, допомагають та підтримують студентів, отримують колосальний
досвід практичної роботи.
Член профспілки отримує:
 захист прав та представництво інтересів у відношеннях з адміністрацією
Університету, гуртожитку, викладачами. Профспілкові лідери візують
рапорти на поселення та відрахування, стипендіальні накази,
призначення практик та іменних стипендій;
 соціальну та матеріальну допомогу;

 пільгове оздоровлення та відпочинок. Профком організовує пільговий
відпочинок, а також безліч екскурсій Україною та Європою;
 можливість весело провести дозвілля. Профком організовує цікаві
конкурси, фестивалі, концерти, спортивні та інтелектуальні турніри
тощо;
 можливості працевлаштування. У профкомі працює молодіжний центр
зайнятості, який надає вакансії для тимчасового працевлаштування чи
постійного працевлаштування для випускників;
 можливість стати лідером, очолити студентський колектив та реалізувати
власний організаторський потенціал. Профспілкові лідери - це люди, які
керують усією профспілковою роботою в Університеті. Це студенти, які
можуть проявити себе завдяки Профспілці та стати справжніми
молодіжними лідерами.
Контактна інформація: к. 401, 402, 403-а бмк ps.kname@gmail.com
тел.: (057) 707-33-03 http://vk.com/id20713861

