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ШАНОВНІ ПЕРШОКУРСНИКИ!
Щиро вітаю Вас в Університеті, що має славетну історію як провідний вищий навчальний заклад України з підготовки фахівців для забезпечення життєдіяльності та розвитку інфраструктури міст.
Я глибоко переконаний, що саме від тих, хто сьогодні
опановує знання, залежить майбутнє нашої країни. Студентство – це джерело рушійної сили розвитку суспільства.
У Національному університеті міського господарства
ім. О.М. Бекетова створено усі необхідні умови для Вашого
навчання. Поруч з освітнім процесом, існують великі можливості всебічного розвитку Вашої особистості. Гармонійно поєднуйте юнацьку безпосередність з науковою строгістю, студентський запал та молодечу ініціативність з досвідченістю, професіоналізмом та вимогливістю викладачів.
Через наполегливе навчання, практики, наукові досліди,
конференції, різноманітні заходи нас усіх об’єднує спільна
мета створити міста України зручними та красивими.
Кожен студент, що докладає потрібні зусилля, стає хорошим фахівцем, порядною, патріотичною людиною, розвиненою особистістю. На духовності ґрунтується свобода та
велич людини.
Ласкаво
спільноти!

запрошуємо

до

нашої

університетської

Ректор Університету,
доктор наук з державного управління, професор,
Лауреат державної премії в галузі архітектури,
Заслужений будівельник України,
Почесний громадянин міста Харкова
В. М. БАБАЄВ
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ПРО УНІВЕРСИТЕТ
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) – один із найстаріших в Україні вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. У
2012 році Університет відмітив 90-річний ювілей. ХНУМГ цілеспрямовано готує кадри для управління процесами розвитку життєдіяльності міст і населених пунктів, веде підготовку інженерних кадрів з
комплексу напрямів, спеціальностей, магістерських програм, що
охоплюють технічні й соціально-економічні сфери функціонування
сучасних міст, здійснює широкий спектр наукових досліджень в галузі міського господарства. Сьогодні майже 15 тисяч студентів Університету навчаються за чотирма освітньо-кваліфікаційними рівнями
на 19-ти напрямах за 37-ма спеціальностями.
Університет, заснований в 1922 р., має багату історію, сталі освітні та наукові традиції, які всіляко зберігаються, продовжуються, розвиваються. В його стінах в різні роки працювали видатні майстри вітчизняної архітектури, містобудування, міського господарства, відомі
вчені й талановиті педагоги, імена яких прикрашають славетні сторінки вітчизняної історії. Тут створювали фундаментальну наукову базу
такі вчені, як академік архітектури О.М. Бекетов, чиє ім'я присвоєно
Університетові,
відомі
архітектори:
Ф.А. Черноморченко,
О.М. Гінзбург, О.В. Лінецький (був також ініціатором і керівником
першого на Україні творчого об’єднання радянських архітекторів);
видатні спеціалісти в галузі водопостачання та екології міст
М.І. Казас, Н.М. Малишевський, Д.С. Черкес, зробивший вагомий
внесок у відродження комунального господарства України,
С.М. Андоньєв - видатний фахівець в галузі технології очищення
природних вод і промислового водопостачання, В.Є. Рудницький видатний фахівець в галузі житлово-комунального господарства та
організатор комунальної освіти в Україні і Росії, Я.В. Столяров - ви5

датний фахівець в галузі будівельних конструкцій, С.Н. Кан - видатний фахівець в галузі літакобудування, конструкцій і міцності літальних апаратів та напружено-деформованого стану і стійкості тонкостінних оболонок, В.Л. Кобалевський - видатний вчений в галузі житлового законодавства та економіки міського будівництва і господарства, Ю.І. Бутенко - заслужений працівник вищої школи України, дійсний член Академії інженерних наук України та ін.
Серед викладачів Університету є дійсні члени і членикореспонденти академій наук, лауреати Державних премій в галузі
науки і техніки, архітектури. Функціонують: аспірантура, докторантура, галузеві науково-дослідницькі лабораторії, де розв’язуються
такі проблеми, як освітлення міст, автоматизоване управління міською інфраструктурою, економіка житлово-комунального господарства, технологія будівельного виробництва, конструкції та матеріали
для житлових і цивільних будівель, оптичні інформаційнокомутаційні системи, пускорегулювальні апарати, інженерноекологічні проблеми міст.

ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА
Закон України „Про вищу освіту” (2002 р.)
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

(витяг)
Стаття 53. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах
Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є студенти
(слухачі), курсанти, екстерни, … .
Студент (слухач) - особа, яка в установленому порядку зарахована до
вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою
або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних
освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.
Стаття 54. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
- вибір форми навчання;
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- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчальновиховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
- участь у об'єднаннях громадян;
- участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу та факультетів, Вченої ради вищого навчального закладу та факультетів, органів студентського самоврядування;
- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених
освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним
планом;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
- безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками,
інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних
та інших підрозділів вищого навчального закладу;
- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а
також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом
Міністрів України.
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Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання
стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
Стаття 55. Обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:
- додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку
вищого навчального закладу;
- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
Стаття 45. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути
віддраховані з вищого навчального закладу:
- за власним бажанням;
- за невиконання навчального плану;
- за порушення умов контракту;
- в інших випадках, передбачених законами.
2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання
навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову
службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які
перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна
відпустка.
3. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.
4. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути
переведені з:
- одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї
галузі знань;
- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
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Правила
внутрішнього розпорядку для працівників і студентів
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
(витяг)
Крім прав, передбачених статтею 54 Закону України «Про вищу
освіту», студенти Університету мають право:
- обирати і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування Університету;
- за дозволом деканів відвідувати заняття на інших факультетах Університету за умови виконання графіка навчального процесу, складеного
згідно з індивідуальним навчальним планом;
- отримувати додаткову матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;
Крім обов’язків, передбачених статтею 55 Закону України «Про вищу
освіту», студенти Університету зобов’язані:
- відвідувати заняття за індивідуальним навчальним планом; вчасно інформувати про неможливість з поважних причин відвідування занять,
складання заліків та іспитів, виконання контрольних і курсових робіт,
проектів тощо;
- дбайливо ставитися до майна Університету, брати особисту участь у підтриманні в належному стані та розвитку матеріальної бази Університету;
- берегти і збагачувати традиції Університету та українського народу;
- підвищувати свій загальнокультурний та гуманітарний рівень, збагачуватись набутками національної та світової культури, загальнолюдськими духовними цінностями, знаннями з історії, мови, традицій української нації та світової цивілізації;
- володіти українською мовою як державною.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ
Закон України «Про вищу освіту» (2002р.)
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

Стаття 8. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти (витяг)
Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка
на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту,
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фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта
праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт)
певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може
здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого-четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.
Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу
освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних
завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня
професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному
виді економічної діяльності.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Останніми десятиріччями відбувається безперервний процес оновлення цілей, змісту, організації та технологій вищої освіти. Фундаменталізація, методологізація, індивідуалізація, інформатизація та інші інновації у вищій освіті України сьогодні гармонізуються з цілями та пріоритетами Болонського процесу.
Болонський процес на рівні держав започатковано 19 червня 1999 року в Університеті міста Болоньї (Італія) підписанням міністрами освіти
29-ти Європейських держав документу, який отримав назву „Болонська
декларація”. Цим актом країни-учасниці домовлялись створити до 2010
року Європейський простір вищої освіти (ЄПВО). У межах цього простору мають діяти єдині вимоги до визнання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільності громадян, що істотно підвищує конкурентоспроможність європейського ринку праці й освітніх послуг.
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Болонська декларація передбачала шість основних цілій:
¾
прийняття системи легкозрозумілих і порівнянних ступенів, зокрема, впровадження Додатка до диплома європейського зразка;
¾
запровадження двох основних циклів навчання: перший - бакалаврський цикл (три-чотири роки), другий - магістерський (півтора-два роки);
¾
впровадження системи кредитів за типом ECTS (європейська кредитно-трансферна система), як системи залікових одиниць трудомісткості;
¾
сприяння мобільності шляхом подолання перешкод вільному пересуванню студентів, викладачів, дослідників;
¾
сприяння європейській співпраці щодо забезпечення якості освіти,
зокрема, створення акредитаційних агентств, що незалежні від національних урядів;
¾
впровадження «європейського виміру» вищої освіти (розвиток модулів, курсів і програм з „європейським” змістом на всіх рівнях).
19-20 травня 2005 року в місті Бергені (Норвегія) на черговій ІV
Конференції міністрів освіти країн–учасниць Болонського процесу Україна офіційно приєдналася до Болонської декларації.
За рішенням МОН, адаптація вищої освіти України до Європейського
простору вищої освіти розпочалася ще у 2004 році, як педагогічний експеримент з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМС ОНП) в вищих навчальних закладах (ВНЗ).
З 2005/2006 навчального року КМС ОНП стала обов’язковою для усіх
ВНЗ України Ш-ІV-го рівнів акредитації.
У квітні 2009 року в бельгійському місті Лювені (Leuven/Louvain-laNeuve) відбулася VІ Конференція міністрів, що відповідають за вищу
освіту в 46 країнах-учасницях Болонського процесу, включно з Україною.
В підсумковому комюніке «Болонський процес 2020 - Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі» виражено одностайне рішення
подовжити Болонський процес ще на одне десятиріччя та сформульовані
десять пріоритетів, які прагнуть досягти учасники за 2010-2020 роки.
Виходячи з прагнення до кращої вищої освіти, постійної уваги до
якості, проголошені пріоритети, зокрема, включають:
• Рівні можливості доступу до якісної вищої освіти та до її завершення.
• Освіта протягом усього життя, як невід'ємна складова системи освіти. При цьому, кваліфікації можуть бути отримані за допомогою гнучких траєкторій навчання, включаючи навчання з неповним днем і на11

•

•

•
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•

вчання на робочому місці.
Здатність випускників до працевлаштування. Вища освіта повинна
озброїти студентів компетенціями (вміннями,знаннями, навиками), необхідними їм для конкурентної боротьби на ринку праці упродовж
усього їх професійного життя.
Студентоцентроване навчання як місія вищих навчальних закладів.
Вимагає розширення прав і можливостей студентів, відповідних підходів до викладання й навчання, ефективних структур підтримки і керівництва та навчальних програм, більш чітко сфокусованих на студенті. Забезпечує можливість якісних, гнучких і індивідуалізованих освітніх траєкторій.
Освіта, дослідження та інновації. Вища освіта на всіх рівнях має базуватися на сучасних наукових дослідженнях та сприяти розвитку інноваційного творчого потенціалу.
Міжнародна відкритість. Закликаємо європейські вищі навчальні заклади до подальшої інтернаціоналізації своєї діяльності та до участі в
глобальному співробітництві з метою сталого розвитку.
Мобільність студентів, дослідників і співробітників вищої школи
підвищує якість навчальних програм і наукових досліджень. Посилює
академічну і культурну інтернаціоналізацію європейської вищої освіти.
Мобільність має важливе значення для розвитку особистості та здатності до працевлаштування, формує повагу до розмаїття і розуміння
інших культур. Мобільність має бути відмінною рисою Європейському
просторі вищої освіти (ЄПВО). До 2020 року принаймні 20% випускників в ЄПВО мають пройти деякий період навчання за кордоном.

До 2020 року європейська вища освіта істотно збагатить розвиток
«Європи знань» як творчого і інноваційного процесу. При цьому, «шість
цілей» Болонської декларації (1999р.) залишаються актуальними й сьогодні.
На ювілейній конференції міністрів, які відповідають за вищу освіту
в країнах-учасницях Болонського процесу, у березні 2010 року в Будапешті та Відні, прийнято Декларацію щодо офіційного створення Європейського простору вищої освіти.
У квітні 2012 р. у Бухаресті (Румунія) відбулася конференція міністрів освіти та Третій Болонський Форум з питань освітньої політики, під
час яких обговорили майбутнє Європейського простору вищої освіти. За
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результатами зустрічі міністрами підписано Бухарестське комюніке "Використання нашого потенціалу з найбільшою користю: консолідація Європейського простору вищої освіти".
Першочерговими напрямами розвитку на 2012-2015 роки визнано:
• забезпечення якісної вищої освіти для всіх;
• покращення здатності випускників до працевлаштування;
• посилення мобільності як засобу різноманітного покращення навчання.
За чотирнадцять років Болонського процесу сформовано засади Європейського простору вищої освіти, що вкорінюються в інтелектуальній,
науковій і культурній спадщині і прагненнях Європи. Болонський процес
веде до гармонізації, більшої сумісності й порівнянності систем вищої
освіти, полегшує мобільність студентів та залучення вчених з інших країн. Вища освіта модернізується шляхом переходу на структуру: бакалавр,
магістр, доктор філософії. Така трьох-циклова структура передбачає в
рамках національних контекстів можливість проміжних кваліфікацій, пов'язаних з бакалавріатом. Запроваджуються Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості освіти. Створено Європейській регістр агентств щодо забезпечення якості. Розпочато введення національних рамок кваліфікацій, що пов'язані зі всеосяжною структурою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти і базуються на результатах
навчання і обсягу навчальної роботи. Європейська система перенесення й
накопичення кредитів ECTS та використання Додатку до диплому
(DIPLOMA SUPPLEMENT) стимулюють подальше поліпшення прозорості й
визнання освіти.
З 2009/2010 навчального року в ВНЗ України запроваджено:
• можливість вибору навчальних дисциплін студентами, починаючи з
першого курсу;
• видача випускникам, за їх бажанням, разом з українським, також додатку до диплому європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (див.
стор. 17).
Наступний міністерський саміт країн-учасниць Болонського процесу
відбудеться у 2015 році в Єревані (Вірменія). Подальші конференції будуть проведені в 2018 та 2020 роках.
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Кредитно-модульна система (КМС) організації навчального процесу - це модель організації навчального процесу, що ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Кредитно-модульна система базується на принципах
Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS).
Кредит (в сучасній освіті) - умовна одиниця виміру навчального навантаження студента при вивченні окремої дисципліни (курсу) або іншої
складової навчальної програми. В Україні одному кредиту ECTS (експериментальному) відповідає 36 академічних годин, до яких входять аудиторні заняття, консультації та самостійна навчальна робота студента
включно з підготовкою до контрольних заходів та часом на їх проведення.
Модуль - це навчальна дисципліна, що вивчають протягом одного
семестру. Для навчальних дисциплін, що вивчають декілька семестрів,
модулем є частина дисципліни, що дорівнює одному семестрові. Модуль
– це завершена задокументована складова частина освітньо-професійної
програми (навчальні дисципліни; практики; курсове та дипломне проектування, державна атестація), що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, семінарські, лабораторні
заняття, консультації, самостійна та індивідуальна робота, практики, контрольні заходи, кваліфікаційні роботи).
Модуль складається з декількох змістових модулів.
Змістовий модуль (ЗМ) - це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та засвоюється за допомогою відповідних методів навчання. Змістовий модуль
є складовою частиною модуля. Навчальну роботу кожного студента за
кожним змістовим модулем оцінюють шляхом контролю успішності студента. Рекомендована кількість змістових модулів у семестрі (триместрі)
- від двох до чотирьох.
Навчальний елемент – це логічно завершений фрагмент змісту навчальної дисципліни, стан засвоєння якого обов’язково контролюється у
кожного студента.
Заліковий кредит (залікова освітня одиниця) підлягає обов’язко14

вому оцінюванню та зарахуванню. Заліковий кредит на підставі результатів поточного і підсумкового контролю зараховує засвоєння студентом
одного модуля і за трудомісткістю дорівнює кількості кредитів модуля.
Нормативна трудомісткість залікових одиниць на один навчальний
рік – 60 кредитів.
Індивідуальний навчальний план студента є робочим документом
студента, що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення
навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (всі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, державну атестацію
випускника).
В індивідуальному навчальному плані студента зазначають: нормативні (обов’язкові) навчальні дисципліни; навчальні дисципліни за вибором студента та навчальні дисципліни, що вивчає студент додатково за
власним бажанням.
Програма навчальної дисципліни (за принципом модульності) складається з логічно завершених доз навчального матеріалу (змістових модулів; навчальних одиниць) зі структурованим змістом кожного модуля
за системою параметрів, щодо контролю, оцінювання і документування.
Рейтинговий показник успішності студента – це числова величина,
яка дорівнює процентному відношенню суми набраних балів (за навчальну дисципліну, семестр, рік, усі роки навчання) до суми максимально
можливих балів.
Види рейтингових показників: модульний, семестровий, річний, загальний.
Рейтинг успішності студента – це порядкова позиція студента в групі за результатами навчання з усіх дисциплін; рейтинг визначають за середньозваженим рейтингових показників з навчальних дисциплін.
Види рейтингу: семестровий, річний, загальний.
Навчальний час студента − академічна година, навчальний день,
тиждень, семестр (триместр), курс, рік.
Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального
часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин.
Дві академічні години утворюють пару академічних годин («пара»).
Навчальний день – складова частина навчального часу студента три15

валістю не більше 9 академічних годин.
Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента
тривалістю не більше 54 академічних годин.
Навчальний семестр (триместр) – складова частина навчального часу
студента, що закінчується підсумковим семестровим (триместровим) контролем. Тривалість семестру (триместру) визначають за навчальним
планом.
Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом
навчального року. Тривалість навчального курсу включає час навчальних
семестрів разом з підсумковим контролем та час перебування студента на
канікулах. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім
останнього, становить не менше восьми тижнів. Початок і закінчення навчання студента на конкретному курсі оформляють відповідними (перевідними) наказами.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів (див. «Графік навчального процесу» на стор. 41).
ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА СИСТЕМА
З 2010/11 навчального року відповідно до наказу МОН в ВНЗ України запроваджується Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС).
Ця система орієнтована на підтримку академічної мобільності студента
шляхом накопичення і трансферу кредитів та ґрунтується на прозорості
результатів навчання і навчального процесу.
¾
¾
¾
¾
¾

Ключові документи ЄКТС:
«Каталог курсу»;
«Аплікаційна форма студента»;
«Угода про навчання»;
«Академічна довідка»;
«Додаток до диплома європейського зразка (DS)».

Використання ЄКТС регламентується Довідником користувача Європейської кредитно-трансферної системи затвердженого Європейською
комісією 6 лютого 2009 року.
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Визначення назви за шкалою ЄКТС
(ECTS)

Відсоток
студентів, Оцінка за націоECTS які зазви- нальною україноцінка чай отри- ською шкалою
мують ці
оцінки

Відмінно – відмінне виконання лише з
незначними помилками

А

10

Дуже добре – вище середнього рівня з
кількома помилками

В

25

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

30

Задовільно – непогано, але зі значною
кількістю недоліків

D

25

Достатньо – виконання задовольняє
мінімальні критерії

E

ВІДМІННО

ДОБРЕ

ЗАДОВІЛЬНО

10

Незадовільно – потрібно попрацювати
FX
перед тим, як отримати залік або іспит
Незадовільно – необхідна серйозна
подальша робота з повторним вивченням модуля

НЕЗАДОВІЛЬНО

F

Інноваційною рисою цієї шкали є урахування рейтингового підходу
до оцінювання навчальних досягнень студента.
ДОДАТОК DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

«Додаток DS» - видається випускникам вищих навчальних закладів
усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації вищої освіти. Він більший за
обсягом, ніж український, та має дещо іншу структуру. Зокрема оцінки,
які отримав студент за роки навчання, виставляють за трьома шкалами: за
внутрішньою бальною, національною українською та за європейською
шкалою ECTS (див. вище).
Додаток оформлюється українською та англійською мовами.
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Централізоване виготовлення у Києві та видача у ВНЗ Додатку DS
здійснюються у порядку, який визначено наказом МОН України від
19.05.2010 р. №365.
Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що забезпечує
міжнародну зрозумілість та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти)
з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної
діяльності.
Додаток DS містить вісім розділів:
1 ІНФОМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ
2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ
3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ/
4 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
5 ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА
6 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
7 ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА
8 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОБІЛЬНІСТЬ
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, з визнанням, наявної 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 повинна привести до більшої збалансованості потоків студентів-іноземців та вітчизняних студентів, що виїжджають за кордон, прагнемо до поліпшення рівня участі в мобільності різних груп студентства.
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Витяг з „Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах” (Наказ МОН України №161 від 02.06.1993р.):
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-93

3.10. Самостійна робота студента
3.10.1. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.
3.10.2. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
3.10.3. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.
3.10.4. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.
Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для
самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та
фахова монографічна і періодична література.
3.10.5. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого
навчального закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах.
У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів.
Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.
3.10.7. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений
робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостій19

ної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
* * *
В умовах кредитно-модульної та кредитно-трансферної систем організації навчального процесу потрібне підвищення навчально-пізнавальної
мотивації студентів, значне посилення їх самостійної роботи, перехід від
„пасивних”, монологічних методів навчання до інтерактивних, діалогічних форм.
Мотивація студента залежить від його розуміння необхідності засвоєння пропонованих йому знань. Тому студенту вже на перших курсах доцільно починати орієнтуватися на вимоги ринку праці за своїм фахом, а
на старших курсах - визначатися з напрямом своєї майбутньої професійної діяльності, а ще краще - уявляти собі своє майбутнє місце роботи.
За досвідом європейських університетів, за умови модульної організації змісту навчальних дисциплін зменшується частка безпосереднього,
зовні заданого інформування студентів викладачем. Відповідно розширюється застосування інтерактивних форм і методів роботи студентів під
керівництвом викладача та повноцінна самостійна робота студентів у лабораторіях, читальних залах бібліотеки, Інтернеті, на об’єктах майбутньої
професійної діяльності тощо.
Потужними засобами посилення навчально-пізнавальної мотивації та
професійних здібностей є сприятливі матеріальні й організаційні умови:
використання студентами технологій дистанційного навчання, електронних джерел інформації, віртуальних бібліотек, Інтернету, електронних
журналів; творчі завдання; групові проекти; проблемні семінари; диспути
тощо.
Посилення самостійної роботи студента є ключовою складовою наближення до європейського простору вищої освіти.
Корисні посилання:
www.intellect-invest.org.ua/rus/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n2_2008_st_6/

http://pidruchniki.ws/15341220/pedagogika/samostiyna_robota_studentiv_metodika
http://www.do.ektu.kz/s_help_stud/workbook.htm
http://sites.kpi.kharkov.ua/history/metod/sam.htm
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ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ УНІВЕРСИТЕТУ
Офіційний
сайт
Університету
знаходиться
за
адресою
www.kname.edu.ua . На сайті представлена різноманітна інформація щодо
факультетів, кафедр, підрозділів тощо.
Адреса WEB-порталу корпоративної інформаційної системи Університету kis.kname.edu.ua . На порталі для студентів представлена інформація щодо:
•

розкладу занять;

•

робочих навчальних планів за напрямами та спеціальностями.

•

рейтинги 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 SMS-повідомлень.

Портал Центру дистанційного навчання (ЦДН) cdo.kname.edu.ua .
Для реєстрації в системі, як логін і пароль, потрібно ввести свій індивідуальний ідентифікаційний номер. Для зареєстрованих користувачів доступне інформаційно-методичне забезпечення навчальних дисциплін, до
складу якого входять:
o
o

робочі програми;
конспекти лекцій;

o контрольні завдання;
o тести.

Електронний каталог бібліотеки http://koha.kname.edu.ua . В електронному каталозі забезпечується можливість пошуку бібліографічних матеріалів за реквізитами.
Цифровий репозиторій eprints.kname.edu.ua містить понад 20 тисяч
об’єктів. В цифровому репозиторії у вільному доступі знаходяться бази
інформаційних цифрових ресурсів Університету. Це один з найбільших
масивів у цифровій формі в вільному доступі у ВНЗ пострадянських країн.
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Центр
підвищення
кваліфікації
Факультет
підвищення
і дистанційного
навчання,
ЦПК і ДН
кваліфікації, ФПК

ву
л
.Д
ар
ві
н
а

СХЕМА
РОЗТАШУВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ
КОРПУСІВ
УНІВЕРСИТЕТУ
АКАДЕМІЇ

вул. Революції, 12

Вхід

Адміністративний
Перехід

М

Архітектурний

БМК
Деканат МБ - 4 поверх

Арх

АК

Адміністративний корпус
Центральний корпус
Корпус будівництва та менеджменту
Архітектурний корпус
Теплоенергетичний корпус
Електротехнічний корпус
Факультет
підвищення
кваліфікації
Центр
підвищення
кваліфікації
(вул.
Революції,
11)
і дистанційного навчання
(вул. Революції,11)

ЦК

ЕТК

Електротехнічний

Центральний

Бібліотека
(нульовий
поверх)
Деканат ЕіП - 4 поверх

Головний
вхід

Центральний
Деканат ЕТ - 2 поверх

ЦК

Деканат ЕОМ - 4 поверх

вул. Маршала Бажанова, 17
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Спорткомплекс

Перехід

Деканат ІЕМ - 2 поверх

ТЕК

Теплоенергетичний

в

а
ьк
с
н
і
шк
у
.П
ул
Скорочені позначення корпусів
у розкладах занять:
--

Будівництва та
менеджменту

Деканат М - 7 поверх

Станція
Архітектора
Бекетова

АК
ЦК
БМК
Арх
ТЕК
ЕТК
ФПК
ЦПК
І ДН

Палац студентів

Будівництво

(введення
в експлуатацію
Палацу
студентів 2014-2015рр.)
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Для користувачів доступні:
•

підручники, посібники, конспекти лекцій, довідники та інші навчальні матеріали;

•

навчальні програми, методичні вказівки, рекомендації, інші методичні матеріали;

•

наукові видання (монографії, автореферати дисертацій, статті, матеріали наукових конференцій).

Зручний доступ до цифрових інформаційних ресурсів забезпечений в
залі інформаційного сервісу (зал №3) бібліотеки Університету і в читальних залах гуртожитків.
Для надання можливостей оперативної взаємодії між студентами, викладачами та адміністрацією, впроваджується поштова програма
Microsoft Live@edu, яка забезпечує студентів ХНУМГ корпоративною
електронною поштою з набором Web-сервісів. Випускники 2010-2013 років отримали від Університету такі особисті електронні поштові скриньки
в домені Університету – kname.edu.ua. Студенти першого курсу отримають логіни та паролі для входу в поштову програму Microsoft Live@Edu в
своїх деканатах і зможуть активувати облікові записи за адресою
http://mail.office365.com.
До Вашої особистої електронної поштової скриньки будуть надходити новини Університету, зміни в розкладі занять, а також 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
Бібліотека розташована в центральному корпусі на нульовому поверсі (див. «схему розташування навчальних корпусів Університету» на стор. 22-23).
У бібліотеці налічується близько мільйона томів навчальної, наукової, художньої літератури та значна кількість матеріалів у цифровій електронній
формі. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довід24

ково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.
До Ваших послуг:
Читальний зал гуманітарних наук. У фонді залу знаходяться книжкові й періодичні видання з філософії, історії, соціології, політології,
економіки, обліку і аудиту, менеджменту, туризму, готельного господарства,українознавства, української мови, іноземних мов, психології, релігієзнавства, культурології тощо.
Читальний зал прикладних і технічних наук. У фонді залу знаходиться навчальна й нормативна література і наукові журнали з будівництва, архітектури, геодезії та землевпорядкування, електротехніки, світлотехніки, електромеханіки, водопостачання, екології,транспортних технологій, охорони праці, а також з фундаментальних дисциплін: математики,
фізики, хімії тощо.
У читальному залі прикладних і технічних наук бібліотеки з 2011
року надається вільний безкоштовний Wi-Fi доступ до ресурсів Інтернет.
Зал інформаційного сервісу. До послуг студентів, викладачів та
працівників Університету працює зал інформаційного сервісу (ЗІС). В залі встановлено 50 комп’ютерів, які під’єднані до Інтернету та локальної
мережі Університету. Надається доступ до електронної бази „Будінформ” (більше 10 млн. нормативних документів з будівництва, архітектури); цифрового репозиторію ХНУМГ (Понад 20 тисяч наукових, навчальних та методичних електронних документів http://eprints.kname.edu.ua).
Послуги в залі інформаційного сервісу безкоштовні.
Інформаційно-бібліографічний відділ здійснює довідково-інформаційне обслуговування всіх категорій читачів. У фонді відділу знаходяться
енциклопедії, довідники, словники, краєзнавча література, інші довідкові
видання, дисертації, автореферати дисертацій, реферативні журнали тощо. Відділ проводить заняття зі студентами 1-го курсу з основ бібліотечно-бібліографічних знань.
З 2009 року функціонує «Автоматизована бібліотечна система Коха». Електронний каталог бібліотеки налічує понад 65 тисячі описів документів. http://koha.kname.edu.ua .
У зв’язку з переходом до автоматизації процесу книговидачі (за до25

помогою штрих-кодів), з 2011 року навчальний та художній абонементи
працюють за попереднім замовленням.
Розклад роботи (центральний корпус, нульовий поверх):
Читальні зали
Навчальний абонемент

- з 09-00 до 17-00 год.*
- з 10-00 до 17-00 год.*

Інформаційно-бібліографічний
- з 09-00 до 16-30 год.*
відділ
Навчальний абонемент для студен- - під час сесії з 10-00 до 17-00 год.*
тів заочної форми навчання
- між сесіями - в середу та суботу
Абонемент художньої літератури

- з 10-00 до 15-00 год.*

* Перерва з 13-00 до 13-45 год., в суботу закінчення роботи о 15-00 год.

Філії бібліотеки у гуртожитках студмістечка (по вул. Отакара Яроша) працюють з 12-00 до 21-00 год.. Надається також доступ до Інтернету
та цифрової бібліотеки Університету.
Вихідний день на всіх пунктах обслуговування читачів – неділя.
Останню п’ятницю кожного місяця бібліотека та її філії читачів не
обслуговують – санітарний день.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (РИНОК ПРАЦІ)
Закон України «Про вищу освіту» (2002р.)
Стаття 56. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи.
Випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним
замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою
певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі
направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником,
керівником вищого навчального закладу та випускником.
Якщо випускник вищого навчального закладу навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної
між ними угоди.
* * *
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Центр довузівської підготовки та працевлаштування випускників працює з метою сприяння працевлаштуванню випускників Університету та безкоштовно надає студентам та випускникам такі послуги:
- ознайомлення з сучасним ринком праці та вимогами роботодавців до
молодих спеціалістів;
- консультування (у групах та індивідуальне) щодо правильного складання резюме, правил проведення успішних співбесід з роботодавцем;
- проведення тематичних семінарів та тренінгів, направлених на отримання навичок самостійного пошуку роботи;
- проведення Днів кар'єри;
- надання інформації щодо реальних вакансій на підприємствах, організаціях та установах;
- розміщення резюме студента/випускника на сайті з працевлаштування.
Щоб знайти роботу за обраною спеціальністю рекомендуємо Вам:
- бути активною, комунікабельною і самостійною людиною;
- чітко визначиться, ким ти хочеш бути;
- систематично відвідувати Дні кар'єри, спеціалізовані виставки, сайти з
працевлаштування.
Чим раніше Ви звернетеся в Центр, чим тісніший контакт встановите з нами надалі, тим буде краще для Вашої майбутньої успішної кар'єри!
Удачі Вам!
Звертайтеся до нас за адресою: центральний корпус, 1 пов., каб. 112 - 113.
Тел.: (057) 707-30-22
e-mail: cdp_knagh@mail.ru

СТИПЕНДІЯ
Згідно чинного законодавства та Положення «Про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій студентам», у першому семестрі (триместрі) стипендії одержують всі студенти, що навчаються за рахунок держзамовлення. Призначення стипендії в наступних семестрах (триместрах) залежить від успішності в навчанні.
Обрахування стипендії студентам здійснюється шляхом виведення
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середнього бала 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.
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.
Стипендію нараховують щомісячно. Студенти отримують гроші з
використанням електронних карток. Для зручності та можливості користуватися електронною карткою, в центральному корпусі Університету
працює філія банку та встановлено банкомати.

СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ
Дозвілля студента – це велика робота над удосконаленням власної
особистості.
Студентський клуб Університету є центром художньо-виховної
роботи, організації дозвілля студентів.
Напередодні нового навчального року Студентський клуб Університету міського господарства імені О.М. Бекетова відкриває свої двері
для нових учасників молодіжної творчості. Участь у творчих колективах
дозволяє студентам відчути впевненість у собі та своїх силах, набути досвід у вмінні спілкування, що допомагає успішному навчанню.
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У клубі постійно працюють дванадцять творчих колективів, в яких
розвивають свої творчі здібності понад 500 студентів. Візитною карткою
Студентського клубу є Театр пісні «Bellissimo». Аматорський колектив
«Свій театр» з’явився в Студклубі зовсім нещодавно, але успів заслужити
любов і визнання. Багато студентів займаються в колективах сучасного
танцю «The Next», східного танцю «Aisha», бального танцю «Sky Dance»,
естрадного танцю «Valery», традиції народного танцю продовжує колектив “Estradance”. Щорічно до вже існуючої команди КВК приєднуються
нові учасники, які привносять нові тенденції сучасного гумору та креативні ідеї. Творчі колективи є переможцями і лауреатами міжнародних, всеукраїнських, обласних міських, фестивалів та конкурсів. Вже багато років
в Університеті проводиться творчий конкурс «Дебют». Цей захід дає можливість творчо розкритися вчорашнім абітурієнтам, обрати для себе подальший творчий шлях в одному з напрямків мистецтва.
Студентський клуб радо зустрічає всіх бажаючих щодня з понеділка
по п’ятницю з 12-00 до 21-00 години у фойє актового залу (центральний
корпус, 5-й поверх).
http://abit.kname.edu.ua/index.php/ru/studencheskaya-zhizn/studencheskij-klub

*

*

*

Музейний комплекс Університету, що розташований на першому
поверсі адміністративного корпусу, став невід’ємною частиною культурного життя Університету, його популярним культурно-освітнім центром.
У Музеї проходять екскурсії, різноманітні тематичні й художні виставки,
камерні музейні вечори, музичні й поетичні салони, майстер-класи, які
організують співробітники музейного комплексу. Незмінний інтерес викликають просвітницькі й освітні програми, зустрічі з відомими мистецтвознавцями, краєзнавцями, цікавими особистостями. Музей активно співробітничає з державними музеями, архівами та організаціями м. Харкова.
В музейному комплексі діє «Бекетівський центр», що об'єднав не тільки
викладачів і студентів, які цікавляться творчою спадщиною архітектора,
але й велику кількість харків'ян – істориків, музеєзнавців, краєзнавців,
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яким небайдужа історія містобудування нашого міста. Діяльність музею
відзначена численними грамотами та дипломами. До структури музейного комплексу входять кілька самостійних музеїв.
Сьогодні музей входить у новий і цікавий етап свого розвитку, наповнений творчими пошуками й стремлінням удосконалювати свою діяльність у світлі міжнародних тенденцій, що діють в галузі розвитку музеїв при вищих навчальних закладах.
Тел. музея (057) 707-32-32
Звукова листівка.http://www.kak-123.ru/za-tebj-molu2.htm
www.kname.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=54&Itemid=85&lang=ru

*

*

*

Спорт. Створені сприятливі умови для занять спортом і активного
відпочинку. Діє сучасний спортивний комплекс загальною площею 6 тисяч кв.м і лижно-спортивна база в лісопарковій зоні Харкова.
Під егідою спортивних клубів Університету: студентський спортивний клуб (ССКУ); студентський шахово-шашковий клуб «Каїса»; міжвузівський клуб циклових видів спорту «Віраж»; клуб силових єдиноборств
«Пан-крат», займається майже половина студентів Університету де займається майже половина студентів Університету за 25 видами спорту:
армспорт; баскетбол; вільна та греко-римська боротьба; самбо; дзю-до;
бадмінтон; волейбол, художня гімнастика; легка атлетика; плавання; фехтування; шахи; шашки;скелелазіння, пауерліфтінг, настільний теніс мініфутбол, бокс, карате, кікбоксінг, таеквондо тощо.
За 2012/2013 навчальний рік студенти і співробітники нашого Університету завоювали у змаганнях різноманітного рівня 52 медалі: золотих
– 21, срібних – 17, бронзових – 14.
Спортивне життя Університету спрямоване на самовиховання, самовизначення та самовдосконалення студентів, викладачів і співробітників Університету, підвищення рівня їх професійної працездатності.
www.kname.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=350&lang=ru
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*
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На другому поверсі архітектурного корпусу працює їдальня, у
центральному корпусі на другому поверху є буфет. Два кафетерії обслуговують студентів на другому й третьому поверхах при вході до електротехнічного корпусу. Кофейні та інші торгові (вендингові) автомати, а також термінали поповнення рахунків встановлено на другому та третьому
поверхах (біля центральних сходів) та на другому поверсі корпусу ЕТК.
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 вул. Отакара Яроша має вісім гуртожитків
загальною площею 40 тис. кв.м з житловими і робочими кімнатами, зі
спортивними й тренажерними залами, філіями бібліотеки. У студмістечку
працює кафе.
www.kname.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=79&lang=ru

*

*

*

Оздоровча база Університету включає сучасно обладнаний медичний центр та приміську комфортну базу відпочинку.
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МОЇ ВИКЛАДАЧІ
Прізвище, ім’я та
по батькові

Кафедра, посада
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Навчальна дисципліна

ОДНОКУРСНИКИ
Прізвище, ім’я,
по батькові

Телефон, адреса, e-mail, skype
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День
народження
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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І-й семестр:
НЕПАРНИЙ тиждень (аудиторія; навчальна дисципліна) http://kis.kname.edu.ua/
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РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на І І-й семестр:
НЕПАРНИЙ тиждень (аудиторія; навчальна дисципліна) http://kis.kname.edu.ua/

СУБОТА

СУБОТА

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Закон України «Про вищу освіту» (2002р.)
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

Стаття 38. Студентське самоврядування (витяг)
1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів.
У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються
у вищому навчальному закладі. Усі особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб,
які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.
Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у
вищому навчальному закладі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.
3. Органи студентського самоврядування:
-

приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздо-

ровчі та інші заходи;
-

сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчаль-

ному закладі;
-

розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їх-

ньому балансі та банківських рахунках;
-

виконують інші функції.
За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому

навчальному закладі приймається рішення про:
-

відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та
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їх поновлення на навчання;
-

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за

державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб;
-

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за

контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання
за державним замовленням;
-

призначення заступника декана, проректора, які відповідають за ро-

боту із студентами;
-

поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гур-

тожиток і виселення з гуртожитку;
-

затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків

для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.
Студентський Сенат Університету
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 в гуртожитках, дозвілля та для особистісного розвитку.
Заснований

у

2006

році,

Студентський

Сенат

ХНУМГ

ім. О. М. Бекетова має чіткий пріоритет: сприяти забезпеченню належних
умов та організації ефективної навчальної та наукової діяльності студентів, що приходять до Університету за знаннями і освітою.
Важливим є питання, налагодження побутових і психологічних
умов зручного проживання студентів в гуртожитках. Представники Студентського Сенату здійснюють регулярні обходи гуртожитків, активно
спілкуються з мешканцями студмістечка задля моніторингу та своєчасного вирішення існуючих проблем та усунення незручностей.
Особлива увага студентам-першокурсникам, майбутній опорі та
гордості Університету. В перші місяці студентського життя, буває важко
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зорієнтуватися в бурхливому потоці різних подій, нелегко звикнути до
нових обставин. В цій ситуації на допомогу приходить Студентський Сенат, студенти-старшокурсники і словом, і ділом підтримують та підбадьорюють своїх молодших товаришів, сприяють їх адаптації.
Студентський Сенат ХНУМГ ім. О.М. Бекетова постійно прищеплює студентам пошану до кращих традицій університету, сприяє патріотичному вихованню молоді та утверджує серед студентів авторитет знання. Під гаслом «Знання – сила!» щорічно проходять міжфакультетські
брейн-ринги. В інтелектуальному змаганні приймають участь команди
першокурсників всіх факультетів. Конкурсні запитання і завдання розробляються творчою командою Студентського Сенату та охоплюють історію

Університету,

України,

різні

інші

галузі

знань.

Команда-

переможниця отримує перехідний Кубок Знань.
Традиційною стала щорічна баскетбольна гра між збірною командою студентів та збірною викладачів в рамках заходів до міжнародного
дня пропаганди здорового способу життя та боротьби зі СНІДом.
Студентський Сенат є постійним членом Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України, також Сенат приймає

участь у міських, обласних і Всеукраїнських форумах и конференціях.
До структури та функцій Студентського Сенату відносяться:
• інформаційний комітет (інформування студентів про заходи, що проходять у стінах Університету, в Харкові, в Україні);
• прес-центр (підготовка та друкування статей про студентське
життя і все, що з ним пов’язано; проведення інтерв’ю з викладачами);
• 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);
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• арт-клуб (інформування про культурне життя міста; організація розважальних заходів);
• туристський клуб (організація туристичних поїздок та екскурсій);
• англійський клуб (навчання і вдосконалення спілкування англійською
мовою);
• комітет інтелектуальних ігор (розвиток ораторських та дискусійних
вмінь студентів; проведення ігор ЧДК, Брейн-ринг, Мафія, Дебати);
• фотостудія (навчання техніці фотографування);
• євро-клуб (знайомство з культурою європейських країн).
Студентський Сенат вітає першокурсників з початком студентського життя, бажає міцного здоров’я, успіхів у навчанні, наполегливості, цілеспрямованості, натхнення та запрошує до співпраці.
Голова Студентського Сенату:
Дарина Вершиніна (студентка 4-го курсу гр. ОіА-2010-1;

переможниця Обласного конкурсу «Молода людина року 2013» в номінації «Кращій лідер студентського самоврядування»)
Місце знаходження: адміністративний корпус, 3 поверх, к. 356.
тел. (057) 707-33-62

моб. 099-664-25-09

факс (057) 706-15-54

Е-mail: rectorat@ksame.kharkov.ua
w w w . k n a m e . e d u . u a / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w= c a t e g o r y & l a y o u t = b l o g & i d = 4 1 & I t e m i d= 6 6 & l a n g = r u

Профком студентів Університету
http://ps.kname.edu.ua

Захистом інтересів студентів та організацією різноманітних цікавих заходів займається студентський профком (4-й поверх корпусу бмк,
ауд. 401, 402, 403). Поєднуючи глибокі історичні традиції та сучасні підхо-

ди в роботі, профком студентів є реальною потужною силою студентської
громади.
Що може дати тобі профком:
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- гарантії захисту та представництва інтересів у навчальному процесі,
проживанні та поселенні у гуртожитки, відрахуванні та наданні пільг;
- пільгове літнє та зимове оздоровлення на березі Чорного та Азовського
морів, на гірськолижних курортах Карпат; знижки на екскурсійні програми;
- вечірки для студентів нашого Університету, творчі конкурси, спортивні
турніри, інтелектуальні змагання;
- допомога у працевлаштуванні, консультації з питань пошуку роботи,
написання резюме тощо;
- заохочення студентів, що мають видатні досягнення у навчанні, спорті
чи творчості;
- можливість навчання у Школі профспілкового лідера, що виховує особистість лідера нової формації;
- забезпечення пільгового проїзду в метрополітені;
- допомога та підтримка малозабезпечених студентів;
- участь у міжнародних проектах обміну досвідом, грантовому навчанні
за кордоном, волонтерських проектах;
- стати членом фан-клубу «Металіст-ХНУМГ» при профкомі студентів;
отримувати безкоштовні квитки на футбольні матчі або купувати їх за 1015 грн.;
- мати можливість провести роки навчання в Університеті яскраво та без
обмежень, будуючи своє майбутнє власними руками.
Якщо ти активний та креативний, маєш лідерські якості чи просто
бажаєш корисно і весело провести роки навчання – запрошуємо до дружньої команди профкому. Ти можеш бути обраний профоргом групи та
представляти інтереси всіх своїх одногрупників. Бути членом однієї із
комісії профкому або працювати у профбюро факультету. Приєднуйся до
команди лідерів!
Профком студентів Університету – ми об’єднуємо людей – у цьому наша сила!
тел. (057) 707-33-03
e-mail: ps.kname@gmail.com
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Примітки:
* на факультетах «Економіка і підприємництво», «Менеджмент » графік має відмінності.
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(за денною формою навчання)

ЗМІСТ

Звернення ректора проф. В.М.Бабаєва

2

Особисті дані

3

Керівництво Університету, факультету

4

Про Університет

5

Права й обов’язки студента

6

Освітньо-кваліфікаційні рівні
Модернізація та Європейська інтеграція
вищої освіти України
Кредитно-модульна система в Україні

9

Європейська кредитно-трансферна система

16

Шкала оцінювання навчальних досягнень

17

Додаток до диплому європейського зразка

17

Мобільність

18

Самостійна робота студента

19

Електронні інформаційні ресурси Університету

21

Схема розташування корпусів

22-23

Бібліотека Університету

24

Працевлаштування (ринок праці)

26

Стипендія

27

Студентське дозвілля

28

Мої викладачі

32

Однокурсники

33

Розклад занять 1-го семестру

34

Розклад занять 2-го семестру

35

Студентське самоврядування

36

Графік навчального процесу
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Про заборону куріння
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