
УХВАЛАУХВАЛАУХВАЛАУХВАЛА    
 

ВЧЕНОЇ РАДИВЧЕНОЇ РАДИВЧЕНОЇ РАДИВЧЕНОЇ РАДИ    
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ    
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВМІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВМІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВМІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВАААА    

 

 вівівівід 11д 11д 11д 11    березняберезняберезняберезня    2015201520152015рррр. 
Протокол №8 засідання Вченої ради 

ПРИСУТНІ: 49 із 55 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

 
Заслухавши і обговоривши комплексний звіт  проректора з наукової роботи 

Харченка В.Ф.  про підсумки науково-дослідної роботи факультетів Університету  
за   2014 р. Вчена рада відмічає наступне. 

В Університеті для організації та координації науково-дослідної діяльності 
діє науково-дослідний сектор. Чисельність науково-дослідних працівників, які 
виконували науково-дослідні роботи в 2014 році складало: докторів наук – 25; 
кандидатів наук – 67; викладачі без ступеню – 83; аспірантів – 15; студентів – 27.  

Обсяг виконаних госпдоговірних  та  держбюджетних НДР.   
Загальний обсяг госпдоговірних та держбюджетних НДР у 2014році склав 

3590, 9 тис. грн., у тому числі держбюджет – 201,5 тис. грн.. Було виконано 80 
госпдоговірних та 3  держбюджетних НДР.  

У виконанні госпдоговірної тематики брали участь усі факультети 
Університету. Факультет  транспортних систем та технологій – 149,6 тис. грн.. 
Факультети  будівельний та архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 
1427,9 тис. грн.. Факультет електропостачання та освітлення міст – 152,6  тис. 
грн. Факультет інженерних мереж та екології міст – 625,1 тис. грн..  Факультет 
економіки та підприємництва – 180,6 тис. грн.. Факультет менеджменту – 181,1 
тис. грн.. Студентське проектне бюро – 93,3   тис. грн..  

У наукових розробках брали участь студенти, яким виплатили заробітну 
плату в обсязі: на факультеті  транспортних систем та технологій – 2500,50 грн.; 
на факультетах  будівельний та архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва 
– 7840,66 грн.; на факультеті  електропостачання та освітлення міст – 549,50 грн.; 
на  факультеті  інженерних мереж та екології міст – 7166,0 грн.; на   факультеті  
економіки та підприємництва – 1085,50 грн.; на  факультеті менеджменту – 1311,0 
грн.. Разом по Університету – 20453,16 грн.  

У 2014 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 
виконувалися два фундаментальних і одне прикладне дослідження.   

За звітний період було подано на конкурсний відбір проектів наукових 
досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків державного 
бюджету починаючи з  2015 року 11 проектів. У результаті конкурсного відбору та 
рішення Вченої ради Університету до тематичного плану увійшло шість 
держбюджетних науково-дослідних робіт, з них: три – фундаментальні наукові 
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дослідження (керівники проф. Шпачук В.П., проф. Доля В.К.,  проф. Момот Т.В. 
та три – прикладні дослідження (керівники проф. Говоров П.П.,  проф. Шмуклер 
В.С.,   проф. Стольберг Ф.В.). 

За результатами наукових досліджень Університету за звітний період 
викладачами, співробітниками, аспірантами факультетів опубліковано:      

Факультет  транспортних систем та технологій: 4 монографій, 5 підручників 
та навчальних посібників, 108 наукових публікацій.  

Факультети  будівельний та архітектури, дизайну та образотворчого 
мистецтва: 9 монографій, 7 підручників та навчальних посібників, 109 наукових 
публікацій.  

Факультет електропостачання та освітлення міст: 7 монографій, 7 
підручників та навчальних посібників, 99 наукових публікацій.  

Факультет інженерних мереж та екології міст: 1  монографія, 9 підручників 
та навчальних посібників, 84 наукових публікацій.  

Факультет економіки та підприємництва: 6  монографій, 10 підручників та 
навчальних посібників, 136 наукових публікацій.  

Факультет менеджменту: 12  монографій, 5 підручників та навчальних 
посібників, 140 наукових публікацій.  

Наукові публікації в наукометричних базах даних.  
у 2014 році до міжнародних наукометричних базах даних увійшло 24 

публікації викладачів, співробітників, аспірантів Університету. Окремо по 
факультетах:  факультет  транспортних систем та технологій  – 2 наукові 
публікації; факультети  будівельний та архітектури, дизайну та образотворчого 
мистецтва – 3 наукові публікації; факультет електропостачання та освітлення міст 
– 7 наукових публікацій; факультет інженерних мереж та екології міст – 2 наукові 
публікації; факультет економіки та підприємництва – 5 наукових публікацій; 
факультет менеджменту –  5 наукових публікацій. 

Стипендії учених Університету. 
  У 2014 році отримали  стипендію Кабінету Міністрів України для молодих 
вчених: Сабалаєва Н.О., канд. техн. наук, доцент кафедри теоретичної і загальної 
електротехніки; Мущинська Н.Ю., канд. екон. наук, доцент кафедри управління 
проектами в міському господарстві та будівництві; Куш Є.І., канд. техн. наук, 
доцент кафедри транспортних систем і логістики. Стипендію Харківської 
облдержадміністрації отримав  Творошенко І.С., канд. техн. наук, асистент 
кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна. 
 Винахідницька діяльність  Університету. 

Велика увага в Університеті приділяється розвитку винахідницької 
діяльності, зокрема своєчасній охороні об’єктів інтелектуальної власності, 
створених у результаті виконання наукових досліджень, роботи над 
докторськими, кандидатськими дисертаціями тощо. За звітній період  науково-
педагогічними працівниками Університету було отримано 23 охоронних 
документів. Окремо по факультетах: факультет  транспортних систем та 
технологій отримав 10 охоронних документів; факультети  будівельний та 
архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 0 охоронних документів; 
факультет електропостачання та освітлення міст – 6 охоронних документів; 



3 
 
факультет інженерних мереж та екології міст – 3 охоронних документа; факультет 
економіки та підприємництва – 0 охоронних документів; факультет менеджменту 
–  4 охоронних документів. Подано заявок  на отримання охоронних документів у 
2015 році: факультет  транспортних систем та технологій – 9 заявок; факультети  
будівельний та архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 0 заявок; 
факультет електропостачання та освітлення міст – 9 заявок; факультет інженерних 
мереж та екології міст – 0 заявок; факультет економіки та підприємництва – 0 
заявок; факультет менеджменту –  1 заявка. Найбільш активними у 
винахідницької діяльності є факультет транспортних систем та технологій, а саме 
кафедра електричного транспорту.  

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук.  

У 2015 року Університет призначено базовим ВНЗ з проведення 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних 
і гуманітарних наук за спеціальностями транспортні системи та логістики 
(кафедра транспортних систем і логістики, зав. каф. проф. Доля В.К.).  

У 2014 році у конкурсі взяли участь 98 студентів, до галузевих конкурсних 
комісій базових ВНЗ було направлено 78 робіт. За підсумками другого туру 
конкурсу 17 студентів стали переможцями. Отримано дипломів І ступеня – 4 (5 
студентів), дипломів ІІ ступеня – 6 (9 студентів), дипломів ІІІ ступеня – 2 (3 
студенти). 

По факультетах: факультет  транспортних систем та технологій отримав 5 
дипломів (1- І ступеня, 1 - ІІ ступеня, 3 - ІІІ ступеня); факультети  будівельний та 
архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 3 диплома (1- І ступеня, 1 - ІІ 
ступеня, 1 - ІІІ ступеня); факультет електропостачання та освітлення міст -  
1диплом І ступеня ; факультет інженерних мереж та екології міст – 0 дипломів; 
факультет економіки та підприємництва - 0 дипломів; факультет менеджменту -  2 
диплома ІІ ступеня. 

Найбільш активна робота з підготовки студентів до участі у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних 
і гуманітарних наук проводиться на факультетах: транспортних систем та 
технологій (кафедрами електричного транспорту, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності); менеджменту (кафедри туризму та готельного господарства).  

Всеукраїнська студентська олімпіада.   
У 2014 році Університет став базовим ВНЗ з проведення ІІ туру 

Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін «Фізика», 
«Транспортні системи», «Логістика», «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування».  
 У 2014 році 44 студента Університету прийняли участь у II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади за 40 напрямами, спеціальностями та 
навчальними дисциплінами, з них 9 студентів ввійшли до першої десятки 
переможців. Отримано дипломів І ступеня – 3, дипломів ІІ ступеня – 2, дипломів 
ІІІ ступеня – 4.     
 По факультетах:  факультет  транспортних систем та технологій отримав 3 
дипломи    (1- І ступеня, 1 - ІІ ступеня, 1 - ІІІ ступеня); факультети  будівельний та 
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архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва – 2 дипломи (1- І ступеня, 1 - 
ІІІ ступеня); факультет електропостачання та освітлення міст –  0 дипломів; 
факультет інженерних мереж та екології міст – 3 дипломи (1 – ІІ ступеня, 3 – ІІІ 
ступеня); факультет економіки та підприємництва – 0 дипломів; факультет 
менеджменту –  1 диплом І ступеня.  

За звітний період найбільш активними є наступні кафедри: охорони праці та 
безпеки життєдіяльності; інженерної екології та екологічної безпеки міст; 
транспортних систем і логістики; міського будівництва.       

Спеціалізовані вчені ради. 
В Університеті ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації:  в аспірантурі  

за 28 спеціальностями, а в докторантурі за  10 спеціальностями.  Діють чотири 
спеціалізовані вчені ради з правом приймати до розгляду та проводити захист на 
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук із спеціальностей в галузі 
технічних наук: Д 64.089.02 (05.09.07 – світлотехніка та джерела світла); 
Д.64.089.03 (05.01.04 – ергономіка, 05.22.01 – транспортні системи). В 2014 році 
наказом МОН України від 26.05.2014 р. № 642 в Університеті відкрито 
спеціалізовану вчену раду К 64.089.04 (05.13.06 – інформаційні технології, 
05.13.22 – управління проектами). В галузі економічних наук: Д 64.089.01 
(08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 08.00.05 – розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка, 21.04.02 – економічна безпека 
суб’єктів господарської діяльності).         

За звітний період співробітниками Університету було захищено 22 
кандидатські дисертації: на містобудівельному факультеті 6 кандидатських 
дисертацій; на факультеті інженерних мереж та екології міст 1  дисертація; на 
факультет  транспортних систем та технологій 3 дисертацій; на факультеті 
електропостачання і освітлення міст 2  дисертацій; на факультеті економіки і 
підприємництва  5  дисертацій; на факультеті менеджменту 4  дисертації, на 
факультеті по роботі з іноземними учнями 1 дисертація.        

Разом з тим у науково-дослідній роботі на факультетах є такі недоліки: 
1. Недостатньо використовується науковий потенціал факультетів у 

виконанні госпдоговірних НДР. На окремих кафедрах і факультетах обсяг 
виконаних госпдоговірних НДР    на одного   викладача є нижчим    ніж показник    
встановленний    за контрактом (3 тис.грн.).  

2. На факультетах мало розробок зі створення нових технологій як в галузі 
будівництва, так і в галузі міського господарства, нових приладів та обладнання, 
матеріалів, спрямованих на зниження матеріалоємкості, енерго- і працевитрат. 

3. Недостатня кількість наукових публікацій в наукометричних базах на 
факультетах транспортних систем та технологій, інженерних мереж та екології 
міст.  

4. Низький показник у винахідницької діяльності на факультеті  інженерних 
мереж та екології міст, зовсім не проводиться робота у цьому напрямі на 
факультетах будівельному,  архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва і  
економіки та підприємництва.   

5.  Факультети недостатньо приділяють увагу підготовці студентів до участі 
у Всеукраїнських студентських олімпіадах внаслідок чого студенти посідають 
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низькі місця. На факультетах економіки та підприємництва,  електропостачання 
та освітлення міст відсутні переможці.  

6. Недостатньо уваги факультети приділяють підготовці студентів до участі 
у Всеукраїнських  конкурсах студентських наукових робіт з природничих, 
технічних і гуманітарних наук. На факультетах інженерних мереж та екології міст, 
економіки та підприємництва відсутні переможці. Окремі кафедри не приділяють 
належної уваги щодо підготовки студентів і не приймають участь у заходах, а 
саме: кафедра історії і культурології, конкурс за напрямом «Історичні науки»; 
кафедра інженерної екології та екологічної безпеки, конкурс за напрямом 
«Екологія та екологічна безпека»; кафедра експлуатації газових та теплових 
систем, конкурс за напрямом «Теплогазопостачання та вентиляція»; кафедра 
інженерної та комп’ютерної графіки, конкурс за напрямом «Прикладна геометрія, 
інженерна графіка та ергономіка»; кафедра фізичного виховання та спорту, 
конкурс за напрямом «Фізичне виховання та спорт». 

 
Вчена рада Університету постановляє: 
 
1.  Деканам факультетів  Писаревському І.М.,  Рищенко Т.Д., Яковлеву Є.А., 

Ткачову В.О., Поліщук В.М., Шпіці М.І., Соловйову О.В. звернути увагу на 
недостатній рівень організаційної роботи з укладання госпдоговірних науково-
дослідних робіт і підготовки науково-педагогічних кадрів, забезпечити разом з 
науково-дослідним сектором планування НДР викладачів відповідно до наказу  
від  30.07.14р.      № 153 - 01.  

 Відповідальні: декани факультетів. Термін: протягом року. 
 
2.  Кафедрам Університету взяти зобов'язання у 2015 році подати до 

наукометричних баз (SCOPUS) не менше однієї публікації. 
 Відповідальні: завідуючі кафедр. Термін: протягом року.    
 
3. Факультетам Університету довести кількість заявок на отримання 

охоронних документів   у 2015 році не менше 7. 
 Відповідальні: декани факультетів. Термін: протягом року. 
 
4. Факультетам  інженерних мереж та екології міст (Ткачову В.О.), 

економіки та підприємництва (Соловйову О.В.) розробити план заходів спільно з 
кафедрами що до підготовки на  всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.  

Відповідальні: декани факультетів. Термін: до 30.09.15р.       
 
5. Факультетам  електропостачання та освітлення міст (Поліщук В.М.), 

економіки та підприємництва (Соловйову О.В.) розробити план заходів спільно з 
кафедрами що до підготовки на   всеукраїнську студентську олімпіаду.   

 Відповідальні: декани факультетів. Термін: до 15.03.15р. 
 
6. Рішення ради обговорити до 27 березня 2015 р. на засіданнях рад 
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