
  2 

 



  2 

Шановні першокурсники! 

Вітаємо Вас у Харківському національному університеті 

міського господарства імені О. М. Бекетова. Вибір фаху – важливий 

крок у житті кожної людини. Сподіваюсь, що Ваше рішення 

виважене, обґрунтоване й самостійне. 

В Університеті створено всі умови для належної фахової 

підготовки, індивідуалізації програми навчання, фізичного й 

духовного розвитку кожної особистості. Важливою умовою Вашого 

професійного зростання є вибір активної життєвої позиції, зокрема 

у навчанні. 

Вдячний за Ваш вибір, що є виявом довіри та поваги до колективу 

Університету, його історії й сьогодення. 

Бажаю наснаги в навчанні, цікавого та корисного дозвілля, 

надійних і вірних друзів під час перебування у стінах нашого 

Університету! 

 

 

 

Ректор  

Володимир Бабаєв 
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ПРО УНІВЕРСИТЕТ 
 

Харківський національний університет міського господарства імені Олексія 

Миколайовича Бекетова (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) – один із найстаріших в 

Україні вищих навчальних закладів. Університет є лідером на ринку освітніх 

послуг з підготовки кадрів для будівництва, архітектури, транспорту, 

електроенергетичного, водного, газового господарств, екології міст і населених 

пунктів, туризму та готельно-ресторанної справи. Це єдиний вищий навчальний 

заклад в Україні, який готує керівників за всіма напрямами управління та розвитку 

міст. 

Університет заснований у 1922 році, має багату історію, сталі освітні та 

наукові традиції, які всіляко зберігаються, продовжуються та розвиваються. У 

стінах навчального закладу в 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 створювали такі вчені, 

як академік архітектури О. М. Бекетов. Будинки, побудовані за його проектами, 

сьогодні є прикрасою не тільки Харкова, а й багатьох інших міст. Тут працювали 

архітектори: О. В. Лінецький – ініціатор і керівник першого в Україні творчого 

об’єднання архітекторів, побудував монументальні цивільні та промислові 

будинки у Києві, Харкові, Дніпрі, Тирасполі, Омську; Ф. А. Черноморченко – 

автор багатьох проектів житлових будинків міста Харкова, зокрема по 

вул. Ярослава Мудрого, 38, вул. Маршала Бажанова, 1, вул. Мироносицькій, 38, б 

та інші. 

Одним із засновників Університету був фахівець у галузі житлово-

комунального господарства та організатор комунальної освіти в Україні 

В. Є. Рудницький. 

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, які зробили величезний 

внесок у формування теоретичних і практичних засад цих галузей. Видатною 

особистістю, ученим і винахідником у галузі водовідведення, водопостачання та 

очистки населених місць був Д. С. Черкес. Він очолював проектування, 

будівництво та експлуатацію систем водовідведення міст Харків і Ялта, розробляв 

теоретичні засади щодо відновлення роботи харківської системи водовідведення, 

пошкодженої під час Другої світової війни. 

З Університетом пов’язана наукова діяльність таких учених, як 

Я. В. Столяров – фахівець у галузі будівельних конструкцій; під його 

керівництвом було виконано дослідницькі роботи у сфері застосування нових 

матеріалів, зроблено винаходи з різних питань будівельної механіки і теорії 

споруд, що вплинули на розвиток будівельної галузі. В. Л. Кобалевський – 

фахівець у галузі житлового законодавства та економіки міського будівництва і 

господарства, автор фундаментальних книг теоретичного і прикладного змісту, 

підручників, на яких підготовлені покоління фахівців з економіки міського 

будівництва і господарства. В. Г. Попов доклав багато зусиль щодо підготовки 

фахівців для міського електротранспорту країни. Діяльність багатьох інших 

фахівців, видатних особистостей, біографія яких надихає на вдосконалення та 
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плідну роботу, тісно пов’язана з нашим Університетом. 

Видатні вчені та педагоги: М. Й. Кадец, І. О. Абрамович, Г. А. Молодченко, 

А. Г. Євдокімов, Е. В. Гаврилов, Б. М. Коржик, К. К. Намітоков, М. І. Самойленко, 

яких, на жаль, уже немає серед нас, значною мірою визначили зміст і досягнення 

наукової та освітньої діяльності Університету у його новітні часи. В. С. Шмуклер, 

В. П. Шпачук, А. Г. Сосков, П. П. Говоров, А. І. Колосов,     Ф. В. Стольберг, 

І. І Капцов, І. В. Древаль, Т. В. Момот – відомі вчені, які формують сьогодення у 

наукової і освітньої діяльності Університету. У нашому колективі працюють дійсні 

члени і члени-кореспонденти академій наук, лауреати Державних премій у галузі 

науки і техніки, архітектури. 

Важливим напрямом 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, зокрема 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, постійним учасником міжнародних грантових програм. 
 

ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА 

 

Студент – особа, зарахована до вищого навчального закладу з метою 

здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, спеціаліста чи магістра. 

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на: 

 безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

 трудову діяльність у позанавчальний час; 

 безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу; 

 користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами 

вищого навчального закладу у порядку, передбаченому статутом вищого 

навчального закладу; 

 забезпечення гуртожитком на термін навчання у порядку, установленому 

законодавством; 

 участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, 

симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації; 

 участь у заходах із освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 

мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у 

встановленому законодавством порядку; 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, 

побуту, оздоровлення; 

 участь у громадських об’єднаннях; 

 участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого 

навчального закладу, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради вищого 

навчального закладу, органів студентського самоврядування; 

 навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої 
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освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 

 академічну мобільність, зокрема міжнародну; 

 отримання соціальної допомоги у випадках, установлених 

законодавством; 

 академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання; 

 моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 

 безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих 

функцій згідно із законодавством; 

 канікулярну відпустку тривалістю не менш ніж вісім календарних тижнів 

на навчальний рік; 

 інше, передбачене чинним законодавством. 

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані: 

 дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 

розпорядку вищого навчального закладу; 

 виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

 виконувати вимоги освітньої (наукової) програми. 
 

РІВНІ, СТУПЕНІ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

В Університеті здійснюється підготовка фахівців з вищої освіти за 

відповідними рівнями : 

перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття особою теоретичних 

знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання 

професійних обов’язків за обраною спеціальністю; 

другий (магістерський) рівень передбачає здобуття особою поглиблених 

теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи 

спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, 

інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного 

характеру відповідного рівня; 

третій (освітньо-науковий) рівень передбачає здобуття особою теоретичних 

знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових 

ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне 

виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або 

наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: 

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти 

та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 
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здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-

240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня 

бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним 

закладом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти 

та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 

здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг 

освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів 

ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова 

програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом 

не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови 

наявності в неї ступеня бакалавра. 

В Університеті діє студентське наукове товариство, яке сприяє науковій, 

винахідницькій і творчій діяльності студентів. Одним із видів науково-дослідної 

роботи студентів є їх участь в олімпіадах, конкурсах, наукових проектах. 

Результати наукової роботи студентів щорічно презентуються на 

всеукраїнській студентській науково-технічній конференції Університету «Сталий 

розвиток міст» з виданням її програми та тез доповідей. 

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь 

доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого 

навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного 

захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Організацію підготовки докторантів, захисту дисертацій, а також загальне 

адміністрування усіма докторськими (Ph.D.) програмами ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

здійснює Навчально-науковий Інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 
 

ВІЛЬНИЙ ВИБІР СТУДЕНТА 

 

Закон «Про вищу освіту», гарантує студентам право самостійного вибору не 

менше ніж 25 % від загального обсягу програми підготовки. 

Вибіркові дисципліни уможливлюють здійснення поглибленої підготовки, 

майбутньої діяльності; сприяють розвитку академічної мобільності студента та 

задовольняють його особисті інтереси, дають змогу впроваджувати спеціалізації в 

межах базової спеціальності з метою формування компетенцій здобувача 

відповідно до вимог ринку праці.  

Для рівня бакалавра вільний вибір студента формується з трьох складників: 

- блок дисциплін гуманітарної підготовки; 

- блок дисциплін професійного спрямування, призначеного для формування 

професійної спеціалізації; 

- сертифікатної програми, яка формує вільну траєкторію. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА СИСТЕМА 

 

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) (англ. European 

Credit Transfer System) – це система, створена для забезпечення єдиної 

міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів 

навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для 

забезпечення мобільності студентів, спрощує процес усвідомлення і порівняння 

навчальних програм та навчальних досягнень студентів.  

Система ЄКТС базується на оцінюванні всіх видів роботи студента, 

необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування 

лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, 

складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист магістерських 

робіт тощо. 

ЄКТС ґрунтується на трьох ключових елементах: 

 інформації (стосовно навчальних програм і досягнень студентів); 

 взаємній згоді (між закладами-партнерами і студентом); 

 використанні кредитів ЄКТС (визначають навчальне навантаження для 

студентів). Навчальне навантаження повного академічного року становить 

60 кредитів, один кредит дорівнює 30 робочим годинам. Загальне навантаження, 

необхідне для здобуття ступеня бакалавра, що потребує чотирьох років навчання, 

дорівнює 240 кредитам. 

Ці три ключові елементи приводяться в дію шляхом використання 

трьох базових документів: 

Інформаційний пакет – каталог дисциплін закладу освіти на двох мовах – 

національній і англійській (або тільки на англійській для програм, що 

викладаються на цій мові), який розміщується в Інтернеті та/або публікується в 

твердій копії. 

Угода про навчання (навчальний контракт) – містить узгоджений із 

деканатом список дисциплін, які вивчатиме студент. У разі появи потреби в 

переведенні кредиту перед від’їздом студента до нового закладу між ним, 

попереднім і новим закладом повинна укладатися Угода про навчання, яка має 

поновлюватися, якщо виникнуть зміни. 

Академічна довідка (перелік оцінок із навчальних дисциплін) 
відображає результати успішності студента за списком дисциплін, які він вивчав, 

отримані кредити, локальні оцінки (відповідно до  національної традиції чи 

регламенту навчального закладу) і оцінки ЄКТС. У разі переведення кредиту 

академічна довідка видається перед від'їздом студенту, що відбуває, його закладом 

освіти, а іншим закладом – студенту, що прибуває на навчання, в кінці періоду 

навчання. 

Кредити ЄКТС присвоюються особам, що навчаються, лише після того, як 

відповідне оцінювання покаже, що вони досягли необхідних результатів навчання 

у компоненті програми або кваліфікації. 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 

Визначення назви за шкалою ЄКТС 

(ECTS) 

ECTS 

оцінка 

Сума балів за усі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Відмінно – відмінне виконання, наявні 

лише незначні помилки 
А 90 – 100 Відмінно 

Дуже добре – вище середнього рівня, є 

кілька помилок 
В 82 – 89 

Добре 
Добре –загалом робота виконана добре, є 

декілька грубих помилок 
С 74 – 81 

Задовільно – непогано, але є багато 

помилок 
D 64 – 73 

Задовільно 
Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
E 60 – 63 

Незадовільно – потрібно попрацювати, 

щоб скласти залік або іспит 
FX 35 – 59 

Незадовільно Незадовільно – необхідна подальша 

серйозна робота з повторним вивченням 

модуля 

F 0 – 34 

 

МОБІЛЬНІСТЬ 

 

Для кожного з трьох рівнів (бакалавріат, магістратура, докторантура) у 

структурі освітньо-професійних програм створюється можливість для розвитку 

мобільності. Поширення набувають спільні (подвійні) дипломи та програми, а 

також «вікна мобільності». Політика мобільності базується на низці практичних 

заходів, пов’язаних із фінансуванням мобільності, визнанням наявної 

інфраструктури, правил видачі віз та дозволів на роботу. Серед необхідних вимог – 

гнучкість траєкторії навчання і активна інформаційна політика, максимальне 

визнання навчальних досягнень, підтримка навчання і повне перенесення субсидій 

і позик. Мобільність уможливлює більшу збалансованість потоків студентів-

іноземців та вітчизняних студентів, що виїжджають за кордон, поліпшує рівень 

участі у різних груп студентства. 

Наразі в Університеті діють декілька програм академічної мобільності, у 

межах яких студенти можуть безкоштовно навчатися в обраних університетах 

Туреччини, Словенії, Польщі, Греції тощо. 

Для тих, хто бажає вивчити англійську мову або вдосконалити свої знання, у 

межах українсько-канадського культурно-освітнього центру діє програма SMRT 

Канадського коледжу англійської мови. У межах діяльності українсько-польського 

культурно-освітнього центру студенти мають змогу вивчати польську мову. Для 

охочих вивчити німецьку, французьку та італійську мови діють мовні курси. 

Крім того, щороку наші студенти стають учасниками міжнародних програм 

та отримують гранти на стажування й навчання в Італії, Греції, Німеччині, Франції  

і та ін. у межах власної навчальної програми. 
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З метою отримання інформації про актуальні програми та гранти щодо 

навчання за кордоном кожен студент може підписатися на розсилку центру 

міжнародної діяльності та освіти Університету, надіславши запит на електронну 

адресу vmz.hnamg@gmail.com, або ознайомитися з інформацією на сайті Центру 

за адресою: http://ird.kname.edu.uа/. 

 

ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

 

Офіційний сайт ХНУМГ ім. О. М. Бекетова www.kname.edu.ua містить 

різноманітну інформацію щодо наявних факультетів, кафедр, підрозділів та 

актуальних новин. 

На веб-порталі корпоративної інформаційної системи kis.kname.edu.ua 

подано інформацію щодо: 

 розкладу занять (час, аудиторія, навчальна дисципліна, викладач); 

 змісту робочих навчальних планів за напрямами та спеціальностями; 

 рейтингів студентів (за навчальними дисциплінами, у академічної групі, на потоці). 

Для зареєстрованого користувача на порталі доступна інформація щодо: 

 оплати за навчання; 

 оплати за гуртожиток; 

 академічної успішності студента; 

 підписки на безоплатну розсилку смс-повідомлень. 

Окрім логіна й пароля, потрібно ввести свій індивідуальний 

ідентифікаційний номер. Для зареєстрованих користувачів доступне 

інформаційно-методичне забезпечення навчальних дисциплін (конспекти лекцій, 

методичні вказівки до лабораторних, практичних занять та самостійної роботи, 

контрольні завдання, тести тощо). 

Для оперативної взаємодії між студентами, викладачами та адміністрацією, 

запроваджена поштова програма Office365, яка забезпечує студентів 

корпоративною електронною поштою з набором веб-сервісів. Студенти першого 

курсу отримують логіни та паролі для входу у поштову програму 

mail.office365.com у своїх деканатах і можуть активувати облікові записи за 

адресою http://mail.office365.com. 

До Вашої особистої електронної поштової скриньки будуть надходити 

новини ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, повідомлення щодо зміни у розкладі занять, та 

інша важлива інформація. Поштова скринька також буде «пропуском» у світ 

програм Microsoft: з її допомогою Ви зможете взяти участь у спеціальних 

програмах пільгового програмного забезпечення для студентів: Dreamspark, 

Student Select, MSDN AA та інших (детальніше на сайтах: http://my.liveatedu.com  

та  http://www.studentmail.ru). 
 

БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова розташована на нульовому 

поверсі центрального корпусу Університету. Територія бібліотеки є зоною Wi-Fi. 

mailto:vmz.hnamg@gmail.com
http://www.kname.edu.ua/
http://www.kis.kname.edu.ua/
http://mail.office365.com/
http://mail.office365.com/
http://my.liveatedu.com/
http://www.studentmail.ru/
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Читальні зали та абонементи працюють з 8:30 до 17:00. Вихідний день – 

неділя. Останню п’ятницю кожного місяця бібліотека читачів не обслуговує – 

санітарний день. 

Фонд бібліотеки налічує близько мільйона примірників, є складником 

загальнодержавної довідково-інформаційної системи і охороняється державою.  

Усі послуги бібліотеки безкоштовні. 

До Ваших послуг абонементи наукової, навчальної, художньої літератури та 

абонемент навчальної літератури для студентів Навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти, заочного дистанційного навчання та підвищення 

кваліфікації. 

Абонемент навчальної літератури працює за попереднім замовленням. 

У фонді абонемента художньої літератури представлені видання класиків 

вітчизняної та світової літератури, твори сучасних письменників: історичні 

романи, мемуари, поетичні збірки, романи, детективи, фантастичні твори тощо. 

На всіх абонементах Ви зможете отримати необхідну літературу на термін 

від десяти днів до одного року. Звертаємо Вашу увагу на те, що на період літніх 

канікул книги обов’язково потрібно повернути до бібліотеки. 

У бібліотеці функціонує Автоматизована бібліотечна система «Коха» та 

електронний каталог http://koha.kname.edu.ua, який на сьогодні налічує понад 

130 тисяч описів. Користуватися Електронним каталогом НБ ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова Ви можете навіть без реєстрації. 

На допомогу навчальному процесу в університеті створено Цифровий 

репозиторій http://eprints.kname.edu.ua, який становить собою місце для 

зберігання електронних версій праць викладачів методичні вказівки, конспекти 

лекцій, наукові статті, звіти, матеріали конференцій, навчальні посібники, статті зі 

збірників «Комунальне господарство міст», журналу «Світлотехніка та 

електроенергетика» тощо. Програма відкритого доступу, яку підтримує 

університет, забезпечує користувачам доступ до ресурсів Цифрового репозиторію 

в режимі 24/7. 

Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова є учасником проекту «Єдина 

картка читача», який передбачає доступ до фондів та електронних ресурсів 

бібліотек вищих навчальних закладів, що приєдналися до проекту шляхом 

безкоштовного обслуговування у читальних залах за наявності єдиної картки 

читача. Список учасників розташовано на сайті НБ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 

http://library.kname.edu.ua. 

Починаючи з 2014 року студенти першого курсу є учасниками цього проекту 

та отримують «Єдину картку читача». 

Читальний зал соціально-економічних наук (№ 1). У фонді залу містяться 

наукові, довідкові, навчальні та періодичні видання з економіки, обліку й аудиту, 

менеджменту, туризму, готельного господарства, історії, соціології, політології, 

філософії, психології, культурології, релігієзнавства тощо. 

8 вересня 2015 року на базі читального залу було відкрито «Бібліотеку 

Українсько-польського культурного центру», якому було передано книги й 

журнали українською та польською мовою, що ознайомлюють з історією та 

культурою Польщі. 

Читальний зал прикладних і технічних наук (№ 2). Фонд залу містить 

навчальну, нормативну, довідкову літературу та періодику з будівництва, 

http://koha.kname.edu.ua/
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архітектури, геодезії, землеустрою та кадастру, електротехніки, світлотехніки, 

електромеханіки, водопостачання, екології, транспортних технологій, а також 

фундаментальних дисциплін – математики, фізики, хімії тощо. 

Зал інформаційного сервісу (№ 3). В залі встановлено 50 комп’ютерів, які 

мають доступ до мережі Інтернет та локальної мережі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.  

Інформаційно-бібліографічний відділ (ІБВ) здійснює довідково-

інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів, надає консультації 

щодо систематизації книг та статей за таблицями УДК, присвоєння авторського 

знаку, бібліографічного опису документів, консультації з оформлення списків 

джерел. ІБВ надає консультації студентам з основ інформаційної культури.  

У гуртожитку № 5 студмістечка (вул. Клочківська 216-Б) з 12.15 до 21.00 

працює бібліотечний пункт (фонд налічує понад 15 тис. примірників). Забезпечується 

безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Вихідні дні – субота та неділя. 

Бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова проводить постійну акцію «Подаруй 

бібліотеці сучасну книгу». Подаровані Вами книги стануть відчутним джерелом 

поповнення фонду.  

На сайті Центру дистанційного навчання університету 

http://cdo.kname.edu.ua для студентів першого курсу розміщено дистанційний 

курс бібліотеки «Інформаційні ресурси Наукової бібліотеки ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова». Мета цього курсу – забезпечити студентів сукупністю знань, 

умінь і навичок, що забезпечать оптимальне здійснення індивідуальної 

інформаційної діяльності. Вивчення матеріалу сприятиме процесу освіти та 

самоосвіти, допоможе самостійно поповнити знання, поставити й вирішити 

різноманітні завдання, прийняти альтернативні рішення. 
 

ЦЕНТР ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ І КАР’ЄРИ 

 

Центр доуніверситетської освіти і кар’єри (далі – 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: 

 забезпечувати працевлаштування та кар’єрний шлях студентів і 

випускників Університету; 

 сприяти публічності інформації щодо можливості працевлаштування та 

стажування студентів; 

 здійснювати аналіз і моніторинг сучасного ринку праці; 

 організовувати «Дні кар’єри» та «Ярмарки вакансій»; 

 формувати та розміщувати бази резюме на сайті та дошках оголошень 

Університету, Центру доуніверситетської освіти кар’єри. 
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У 2015 році на базі Центру створено психологічну службу, головна мета 

якої –психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу, сприяння 

особистісному росту та професійному становленню студентів і співробітників 

Університету. 

Кожен студент та випускник може безкоштовно: 

 отримати індивідуальні та групові психологічні консультації щодо 

особистісного розвитку й вибору професії; 

 взяти участь в тренінгах, семінарах, майстер-класах із професійного та 

особистісного розвитку; 

 пройти психологічну діагностику. 

Контактна інформація:  

каб. 410 цк, e-mail: cdp@kname.edu.ua, 

тел.: (057) 707-30-22, (057) 707-32-63,  
 

СТИПЕНДІЯ 

 

Згідно з чинним законодавством, у першому семестрі стипендії одержують 

усі студенти, що навчаються за держзамовленням. Призначення стипендії у 

наступних семестрах  залежить від рейтингу успішності. 

Призначення стипендій студентів здійснюється за допомогою рейтингу, 

який складається за результатами останнього навчального семестру на підставі 

успішності з кожного навчального предмету з урахуванням участі студента у 

науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, спортивній 

діяльності, тощо. 

Розмір стипендії визначається виходячи з установленого Кабінетом 

Міністрів України розміру мінімальної академічної стипендії. У разі, якщо за 

результатами навчання, студент займає найвищі рейтингові позиції, він отримує 

стипендію у підвищеному розмірі. 

За особливі успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій 

діяльності студентам, за поданням стипендіальної комісії, учених рад факультетів, 

можуть призначатися іменні стипендії: стипендія Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної та міської державних 

адміністрацій. 

Деякі категорії студентів, які за результатами навчального семестру не 

мають академічної заборгованості мають право на призначення соціальної 

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, 

внутрішньо переміщені особи, особи, які визнані учасниками бойових дій та їхнім 

дітям. Для отримання соціальних стипендій необхідно своєчасно подавати до 

деканату необхідні документи. 
 

ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

Напередодні нового навчального року Студентський клуб Університету 

відкриває свої двері для нових учасників молодіжної творчості. 
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Студентський клуб є центром, що об’єднує всіх студентів ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова. Його головна мета – реалізація творчих потреб молодіжного 

колективу та організація змістовного дозвілля.  

Робота Студентського клубу насамперед спрямована на охоплення всіх 

напрямів сучасної культури та громадського життя. 

Участь у творчих колективах дає змогу студентам відчути впевненість у собі 

та своїх силах, набути досвід уміння спілкуватися, що сприяє успішності навчання. 

На сьогодні Студентський клуб налічує дванадцять колективів, які постійно 

беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських заходах. 

Візитною карткою Студентського клубу є народний аматорський колектив 

профспілок освіти і науки України вокальна студія «Bellissimo». Пісенна творчість 

колективу поєднує студентів-аматорів, кожного року поповнюючись новими 

талантами. Кожного року в університеті вокалісти мають можливість брати участь 

у популярному конкурсі «Голос ХНУМГ», який проводить вокальна студія 

«Bellissimo». 

Любов’ю і визнанням у Студклубі та Університеті користується театральний 

колектив «Свій театр» Учасники колективу взяли участь у театральних конкурсах, 

вони стали призерами міжвузівського конкурсу «Студентська весна 2017».  

Багато студентів є учасниками колективу сучасного танцю «The Next» , 

східного танцю «Aisha», бального танцю «Sky Dance», сучасного естрадного 

танцю «Valery»; традиції народного танцю продовжує колектив «Estradance», 

театр танцю та цирку «Престиж». Рік тому, розпочали роботу фольклорний 

колектив «Дана» та вокальна студія «Atrium», і своїми яскравими виступами вони 

заслужили прихильність викладачів і студентів Університету. 

Особливо цікавими для студентів Університету завжди були КВК. 

Прагнення студентів до самовираження активно підтримується керівництвом 

клубу. Щороку до вже існуючої команди приєднуються нові учасники, які дають 

нові гумористичні й креативні ідеї. За традицією з 2015 року проводиться турнір 

КВК «Кубок ректора», де змагаються команди факультетів Університету.  

Колективи Студентського клубу є переможцями, дипломантами та 

лауреатами міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалів і 

конкурсів «Співограй», «Зимние узоры», «Grand musik fest», «Золотой олимп», 

«Пісенний край», «Elegance oriental», «Чёрная пантера», «О Весне...» та інші. У 

2017 році переможцями  та лауреатами щорічного міського міжвузівського 

конкурсу «Студентська весна» стали театр танцю та цирку «Престиж», 

театральний колектив «Свій театр», бальний колектив «Sky Dance», 

інструменталісти Д. Новоспасський (саксофон), У. Максюта (фортепіано), 

М. Горькавец (флейта) та виконавці естрадного вокалу П. Худайгулиев, 

Ю. Мірошнікова, Е. Зозуля, Р. Корніенко, Т. Сидоренко, Анжеліка Авагян, 

вокальний колектив «Atrium» та солісти колективу М. Павицька , А. Рискаль, 

Д. Геневец. 

Багато років в Університеті проводиться творчий конкурс «Дебют». Цей 

захід дає змогу розкрити свої здібності першокурсникам, обрати подальший 

творчий шлях в одному з напрямів мистецтва. Останнім часом до участі у конкурсі 

приєднуються й викладачі Університету, презентуючи свої творчі роботи як на 

сцені, так і на виставках декоративного мистецтва. Взявши участь у конкурсі будь-

який його учасник може приєднатися до вже існуючих у клубі творчих колективів 
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або створити своє, аматорське об’єднання. Нещодавно клуб започаткував ще одну 

традицію: окрім уже звичного конкурсу краси та творчості «Міс Університету» 

стали проводити конкурс «Містер Університету». 

Студентський клуб радо чекає на всіх охочих щодня з понеділка по 

п'ятницю з 12.00 до 21.00 години у фойє актового залу (центральний корпус, 

5 поверх), http://abit.kname.edu.ua/index.php/ru/studencheskaya-zhizn/studencheskij-klub. 

Студентська творчість – це «життєвий пульс» Університету та його гордість, 

а клуб є осередком цікавих творчих планів, які обов’язково здійсняться, оскільки 

тільки  творчість відокремлює незвичайне зі звичайного. 
 

Музейний комплекс Університету, розташований на першому поверсі 

адміністративного корпусу, є невіддільним складником культурного життя 

Університету та його популярним культурно-освітнім центром. У музеї 

проводяться урочисті заходи, екскурсії, різноманітні тематичні й художні 

виставки, камерні музейні вечори, музичні та поетичні салони, зустрічі з цікавими 

особистостями. Головною  метою музею є збереження історичної, освітньої, 

наукової, інтелектуальної та культурної спадщини ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.  
 

Спорт. В Університеті створено сприятливі умови для занять спортом і 

активного відпочинку. Діє сучасний спортивний комплекс, загальна площа якого 

становить 6 тис. кв. м. Оздоровчим і масовим спортом в Університеті щорічно 

охоплено майже 2000 студентів і науково-педагогічних працівників. Спортивний 

клуб студентів Університету організовує та керує проведенням спортивних заходів 

та Спартакіади ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

В Університеті діють спортивні секції за такими різновидами спорту: 

армспорт, атлетична гімнастика, боротьба вільна, боротьба греко-римська, 

гандбол, дзюдо, кікбоксинг, пауерліфтинг, самбо, бадмінтон, баскетбол, волейбол, 

настільний теніс, футбол, аеробіка, черлідинг, шахи, шашки. 

Колективними зусиллями студентів-спортсменів і співробітників 

Університету кафедри ФВіС і спортивного клубу в 2016–2017 навчальному році 

вдалося додати до скарбнички спортивних досягнень Університету 87 медалей 

чемпіонатів різного рівня, із них: 23 золотих, 21 срібну і 43 бронзових. На 

міжнародних змаганнях (чемпіонати та кубки світу, чемпіонати та кубки Європи, 

міжнародні турніри) завойовано 4 медалі: золотих – 1, бронзових – 3.  На 

Всеукраїнських змаганнях (чемпіонати України, кубки України та Універсіади). 

Всього завойовано  25 медалей, з них: золотих – 11, срібних – 4, бронзових – 10.  В 

обласних змаганнях (чемпіонати та кубки Харківської області, Спартакіада ВНЗ). 

Всього завойовано 58 медалей, з них: золотих – 11, срібних – 17, бронзових – 30. 

У 2016–2017 навчальному році взяли участь у міжнародних змаганнях 

(чемпіонати та кубки світу, чемпіонати та кубки Європи, міжнародні турніри) 7 

студентів і співробітників; чемпіонати та кубки України – 85 студентів; 

чемпіонатах і кубках Харківської області та Спартакіади ВНЗ – 368 студентів. 

Переможцями та призерами змагань стало 83 студента Університету. 
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Спортивне життя Університету є частиною його соціального життя, фізичної 

культури та головним складником спортивно-виховного педагогічного процесу. 

Фізична культура є складником загальної культури Університету, спрямованої на 

зміцнення здоров’я студентської молоді та співробітників Університету, 

підвищення їхніх морально-вольових та інтелектуальних здібностей. 

Спорт є головною частиною фізичної культури як спеціальна сфера 

досягнень студентів та співробітників Університету Соціальна цінність спорту 

визначається його дієвим стимулювальним впливом на поширення елементів 

фізичної культури серед представників Університету. 
 

Харчування. На другому поверсі архітектурного корпусу працює їдальня, 

на другому поверсі центрального корпусу – 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. 
 

Студентське містечко по пров. Отакара Яроша налічує вісім гуртожитків,  

загальна площа яких становить  48 тис. кв. м. з житловими і робочими кімнатами, 

зі спортивними залами, філіями бібліотеки. У студмістечку працює кафе. 
 

 ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА (DIPLOMA SUPPLEMENT) 
 

DIPLOMA SUPPLEMENT (DS) видається випускникам вищих навчальних 

закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, 

необхідної для того, щоб об’єктивно оцінити кваліфікацію вищої освіти. Додаток 

оформляється українською та англійською мовами. 

Структура додатку забезпечує міжнародну зрозумілість і визнання диплома з 

метою доступу до подальшого навчання та здійснення професійної діяльності. 
 

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 
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студентам створити сприятливі умови для навчання, проживання у гуртожитках, 

дозвілля та особистісного розвитку. 

Заснований у 2006 році, студентський сенат має чітку мету – сприяти 

забезпеченню належних умов та організації ефективної навчальної та наукової 

діяльності студентів. Студентський сенат є невіддільною частиною громадського 

самоврядування Університету, важливим елементом вдосконалення навчально-

виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів 

зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та 

відповідальності за доручені справи, а також сприяє гармонійному розвиткові 

особистості студентів, набуттю 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 й 

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, він бере активну участь 

у міських, обласних і всеукраїнських форумах і конференціях.  

Студентське самоврядування у тому вигляді, у якому воно сформовано на 

сьогодні, це реальна сила, здатна вирішити багато проблем, оперативно реагувати 

на виклики часу. 

До студентського сенату входять: 

 інформаційний комітет (інформує про заходи, що проходять у стінах 

Університету, в Харкові, в Україні); 

 соціальний комітет (розвиває соціальну активність студентів; організовує і 

проводить волонтерські проекти); 

 науково-освітній; 

 культурно-масовий; 

 комітет із міжвузівських зв’язків (налагоджує і підтримує зв’язки зі 

студентськими радами інших ВНЗ, а також з молодіжними організаціями); 

 патріотичного виховання; 

 туристичний клуб (організовує туристичні поїздки та екскурсії); 

 євро-клуб (ознайомлює з культурою Європейських країн). 

Фінансування Студентського сенату. Згідно із ЗУ «Про вищу освіту»,  

ст. 40, фінансовою основою діяльності Студентського сенату є кошти, визначені 

Вченою радою в розмірі не менше ніж 0,5 відсотків власних надходжень ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова. 
 

Контактна інформація:  

к. 356 ак, e-mail: rectorat@ksame.kharkov.ua, 

тел.: (068) 565-23-21  

  
 

 

mailto:rectorat@ksame.kharkov.ua
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ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ  

 

Профспілка – це організація, яка об’єднує студентів Університету, що 

самостійно будують своє майбутнє. 

Профспілкова організація Університету двічі визнавалася кращою в 

Україні, є багаторазовим переможцем обласних конкурсів. Це стало можливим 

унаслідок злагодженої роботі команди профспілкових лідерів, які сміливо 

реалізують власні ініціативи, допомагають студентам і підтримують їх набуваючи 

досвіду практичної роботи. 

Член профспілки отримує: 

 захист прав та представництво інтересів у відносинах із 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 екскурсії Україною та Європою; 

 можливість весело і змістовно провести дозвілля. Профком організовує 

цікаві конкурси, фестивалі, концерти, спортивні та інтелектуальні турніри тощо; 

 можливість працевлаштування. У профкомі працює молодіжний центр 

зайнятості, який ознайомлює з вакансіями для тимчасового чи постійного 

працевлаштування випускників; 

 можливість стати лідером, очолити студентський колектив та реалізувати 

власні організаторські здібності. Профспілкові лідери керують усією 

профспілковою роботою в Університеті. Це студенти, яким профспілка допомагає 

проявити себе й стати справжніми молодіжними лідерами. 
 

Контактна інформація: 

к. 401, 402, 403-а бмк, 

тел.: (057) 707-33-03, 

ps.kname@gmail.com, 

Приєдуйся до нас в соціальних мережах: 

https://www.instagram.com/alexey_bekhetov, 

https://www.facebook.com/people/100009201341393. 
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ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

на 2017/18 навчальний рік   
 

Осінній семестр 

1 вересня День знань. Початок осіннього семестру 

1 вересня – 16 грудня  Теоретичне навчання 

2 жовтня – 7 жовтня Модульний тиждень 

6 листопада – 11 листопада Модульний тиждень 

11 грудня – 16 грудня Модульний тиждень 

18 грудня – 30 грудня  Підсумковий контроль (екзаменаційна сесія) 

1 січня – 20 січня  Зимові канікули  

Весняний семестр 

22 січня Початок занять весняного семестру  

22 січня – 12 травня  Теоретичне навчання 

26 лютого – 3 березня Модульний тиждень 

2 квітня – 7 квітня Модульний тиждень 

7 травня – 12 травня Модульний тиждень 

14 травня – 26 травня  Підсумковий контроль (екзаменаційна сесія) 

28 травня – 23 червня Навчальна практика 

25 червня – 31 серпня  Літні канікули  

Більш детальну інформацію щодо графіка навчального процесу можна отримати 

в деканаті. 
 

РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ  
 

І пара 8.30–9.15 9.20–10.05 

ІІ пара 10.15–11.00 11.05–11.50 

ІІІ пара 12.35–13.20 13.25–14.10 

ІV пара 14.20–15.05 15.10–15.55 

V пара 16.05–16.50 16.55–17.40 

VI пара 17.50–18.35 18.40–19.25 
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КАФЕДРИ 
 

Кафедра Телефон Кабінет 

Кафедра архітектури будівель і споруд та дизайну 

архітектурного середовища 
707-31-29 

503,504* 

бмк 

Кафедра будівельних конструкцій 707-31-07 202, 206 бмк 

Кафедра вищої математики 707-31-30 302 цк 

Кафедра водопостачання, водовідведення і 

очищення вод 
707-33-40 206, 207 цк 

Кафедра економіки підприємства, бізнес-

адміністрування та регіонального розвитку 
707-32-41 425 цк 

Кафедра економічної теорії 707-31-02 403 цк 

Кафедра експлуатації газових і теплових систем 707-31-19 208 цк   

Кафедра електричного транспорту 707-32-47 240, 241 етк 

Кафедра земельного адміністрування і 

геоінформаційних систем 
707-33-58 409, 411 арх 

Кафедра інженерної екології міст 707-33-31 226 ак 

Кафедра іноземних мов 707-31-24 313 цк 

Кафедра історії і культурології 707-31-08 416 цк 

Кафедра лісового та садово-паркового 

господарства 
707-31-20  403бмк 

Кафедра менеджменту і адміністрування 707-31-13 604, 605 бмк 

Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів та 

інженерної геології 
707-31-12 301, 304 бмк 

Кафедра містобудування 707-32-52 305 арх 

Кафедра міського будівництва 707-31-33 
601, 602, 

603, 610 бмк 
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Кафедра мовної підготовки, педагогіки та 

психології 
707-31-05 314 цк 

Кафедра основ архітектурного проектування та 

рисунку 
707-31-48 502а бмк 

Кафедра охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 
707-31-28 203, 204цк 

Кафедра правового забезпечення господарської 

діяльності 
707-33-77 309 цк 

Кафедра прикладної математики і інформаційних 

технологій 
707-31-31 

227, 231, 

233цк 

Кафедра світлотехніки і джерел світла 707-32-42 612 етк 

Кафедра систем електропостачання та 

електроспоживання міст 
707-31-17 434 етк 

Кафедра теоретичної і будівельної механіки 707-31-23 310, 210 цк 

Кафедра теоретичної та загальної електротехніки 707-31-11 371 етк 

Кафедра технології будівельного виробництва і 

будівельних матеріалів 
707-32-10 105 цк 

Кафедра транспортних систем і логістики 707-32-61 606, 608 бмк 

Кафедра туризму і готельного господарства 707-31-56 706, 707 бмк 

Кафедра української та російської мов, як 

іноземних 
707-33-63 403 арх 

Кафедра управління проектами в міському 

господарстві і будівництві 
707-31-32 

321 цк 

(323, 325) 

Кафедра фізики 707-31-21 353 ак 

Кафедра фізичного виховання і спорту 707-32-09 203 спорт 

Кафедра філософії і політології 707-31-03 405 цк 

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і 

аудиту 
707-31-71 306 цк 

Кафедра хімії 707-31-66 502, 503 цк 

 

*Примітка Перша цифра номеру кабінету (аудиторії) відповідає поверху, на якому він 

розташований.   Останні дві цифри - номер кабінету (аудиторії) на цьому поверсі. 
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вул. Революції, 12
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Арх
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менеджменту

БМК

Деканат МБ - 4 поверх
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Деканат ЕОМ - 4 поверх

Деканат ЕТ - 2 поверх
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вул. Маршала Бажанова, 17
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Деканат ЕіП - 4 поверх

Бібліотека

(нульовий

поверх)

Будівництво

Палацу студентів

Адміністративний

АК

М

Станція

Архітектора

Бекетова

Факультет підвищення

кваліфікації, ФПК

ЦК

АК -  Адміністративний корпус

ЦК      -  Центральний корпус

БМК -  Корпус будівництва та менеджменту

Арх -  Архітектурний корпус

ТЕК -  Теплоенергетичний корпус

ЕТК -  Електротехнічний корпус

ФПК -  Факультет підвищення кваліфікації

              (вул. Революції, 11)

Скорочені позначення корпусів

у розкладах занять:

Центр підвищення кваліфікації 

і  дистанційного навчання (ЦПК і ДН) 
Палац студентів 

(будується) 

 Деканат БУД – 3 поверх 

 Деканат АДОМ – 4 поверх 

 Деканат ІМЕМ – 2 поверх 

 Деканат ТСТ – 2 поверх 

 Деканат ЕОМ – 4 поверх 

 Деканат М – 7 поверх 

 Деканат ЕіП – 4 поверх 

СХЕМА  

РОЗТАШУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ 

КОРПУСІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Куликівський узвіз 
 

  
 


