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ОСНОВНІ ПИТАННЯ 

Вересень 2021 р. 
1. Нові реалії розвитку університетської справи: переваги та можливості ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. 
Доповідає: Коврига О.В. 
Готує: комісія ректорату 

 
Жовтень 2021 р. 

1. Підсумки вступу до Університету у 2021 році. 
Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку 

Університету ч-кор. НАН України Кизим М.О. 
Готує: комісія ректорату 
2. Про стан підготовки фахівців в англомовних групах за освітніми програмами: 
«Комп’ютерні науки», «Архітектура», «Промислове та цивільне будівництво». 
Доповідають: завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

проф. Новожилова М.В., завідувач кафедри архітектури будівель і 
споруд та дизайну архітектурного середовища доц. Попова О.А., 
заступник завідувача кафедри будівельних конструкцій доц. 
Фірсов П.М. 

Готують: кафедри КНтаІТ, АБСтаДАС, БК 
 

Листопад 2021 р. 
1. Про роботу кафедри транспортних систем і логістики щодо участі у міжнародних 
освітніх і наукових проєктах.  
Доповідає: завідувач кафедри, проф. Лобашов О.О. 
Готує: Центр міжнародної діяльності та освіти 
2. Звіт керівників наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок 
молодих вчених про виконання науково-дослідних робіт у 2021 році. 
Доповідають: керівники науково-дослідних робіт доц. Тугай Д.В., доц. Бібік Н.В., 

доц. Галкін А.С. 
Готують: авторські колективи науково-дослідних робіт 
3. Про заходи з проведення вступної компанії у 2022 році з набору студентів. 
Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи Малиніна Т.В. 
Готує: комісія ректорату 
 

Грудень 2021 р. 
1.Про зміни Стратегії розвитку університету. 
Доповідає: проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку 

Університету ч-кор. НАН України Кизим М.О. 
Готує: комісія ректорату 
2. Про  результати  освітньої  і  наукової  діяльності  та  стратегію  розвитку  кафедри 
інженерної екології міст. 
Доповідає: завідувач кафедри інженерної екології міст доц. Дядін Д.В. 
Готує: комісія ректорату 
3. Про стан запровадження цифрової трансформації в Університеті. 
Доповідає: начальник інформаційно-обчислюваного центру проф. Пан М.П. 
Готує: інформаційно-обчислюваний центр 
 

Січень 2022 р. 
1. Про стан підготовки курсів дистанційного навчання на базі Moodle 3.9. 
Доповідає: директор ЦДО доц. Кузнецов А.І. 
Готує: Центр дистанційного навчання 
2. Про підсумки фінансової діяльності університету за 2021 рік. 
Доповідає: головний бухгалтер Великих Т.В. 
Готує: фінансово-економічний відділ. 
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Лютий 2022 р. 
 

1. Про виконання плану підготовки до 100-річчя університету. 
Доповідає: перший проректор проф. Стадник Г.В. 
Готує: комісія ректорату 
2. Про виконання заходів з енергозбереження в Університеті у 2021 році. 
Доповідає: головний інженер університету Романенко С.В. 

 
Березень 2022 р. 

 
1. Про розвиток програми підготовки здобувачів освіти за дуальною формою навчання 
Доповідає: директор навчально-наукового інституту будівельної та цивільної 

інженерії проф. Мамонов К.А. 
Готує: навчально-науковий інститут будівельної та цивільної інженерії 
2. Про стан підготовки та інтеграції іноземних студентів у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

  Доповідає: декан факультету по роботі з іноземними студентами проф. 
Воронько В.В. 

 
Квітень 2022 р. 

 
1. Про результати наукової діяльності Університету у 2021 році. 
Доповідає: проректор з наукової роботи, проф. Сухонос М.К. 
Готує: науково-дослідна частина 
2. Підсумки акредитації PhD програм в підготовці кадрів вищої кваліфікації. 
Доповідає: директор навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої 

кваліфікації проф. Харченко В.Ф. 
Готує: навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації 

 
Травень 2022 р. 

1. Про інноваційні проєкти навчально-наукового інституту енергетичної, інформаційної 
та транспортної інфраструктури. 
Доповідає: директор навчально-наукового інституту енергетичної, інформаційної 

та транспортної інфраструктури Білецький І.В. 
Готує: навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та 

транспортної інфраструктури 
2. Про стан підготовки фахових молодших бакалаврів та перспективи розвитку 
відокремлених структурних підрозділів «Житлово-комунальний фаховий коледж» 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та «Електромеханічний фаховий коледж» ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова. 
Доповідають: директор електромеханічного коледжу Назаренко О.М., директор 

житлово-комунального коледжу Лук’янов В.І. 
3. Про результати моніторингу стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності 
університету та подальший розвиток системи зворотнього зв’язку. 
Доповідає: начальник НМВ Рославцев Д.М. 
Готує: Навчально-методичний відділ 

 
Червень 2022 р. 

 1. Про укріплення та оновлення навчально-лабораторної бази Університету. 
Доповідає: проректор з НПР та МТРУ проф. Росоха В.О. 
2. Профорієнтаційна робота як вагома складова діяльності ЗВО 
Доповідає: директор Центру доуніверситецької освіти і кар’єри Малиніна Т.В. 
Готує: Центр доуніверситецької освіти і кар’єри 
3. Про виконання показників стратегічного плану розвитку університету на 2021-2026 рр. 
Доповідає: проф. Чумаченко І.В. 
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